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МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЯК ЗАСІБ 

НАВЧАЛЬНОГО ПІЗНАННЯ 

 

Життя кожної людини невід’ємно пов’язане з моделями і 

моделюванням. У дитинстві людина широко використовує матеріальні 

моделі – іграшки. Поступово знайомиться із знаково-символьними 

моделями. Серед них важливе місце займають рисунки, схеми. В процесі 

навчання учень оволодіває ідеальними моделями, їх створенням, 

перетворенням і застосуванням. І взагалі, все свідоме життя людина 

здійснює діяльність, яка визначається її цілями. А ціль – це певна модель 

бажаного результату. Таким чином, без перебільшення можна 

стверджувати, що моделі і моделювання є необхідною умовою 

життєдіяльності людини [1]. 

Серед сучасних математичних методів наукового дослідження 

найбільшого поширення набув метод математичного моделювання. Він 

також використовується як метод навчального пізнання в загальноосвітній 

школі. 

Фундаторами сучасної методології математичного моделювання 

були В. М. Глушков, Б. В. Гнеденко, А. М. Колмогоров, О. А. Самарський, 

А. М. Тихонов, А. Ф. Турбін, В. С. Королюк, В. М. Остапенко та ін. Не 

дивно, що названі вчені, розробляючи методи математичного моделювання 

і їх використання в різних галузях науки і техніки, прийшли в 70-х – 80-х 

роках до думки про необхідність навчання математичного моделювання 

учнів загальноосвітньої школи. Розвиток інформаційно-комунікаційних 

технологій підсилив потребу такого навчання [3, с.12].  

А. М. Колмогоров, розглядаючи питання про сучасну математику та 

навчання її в школі, підкреслював: « Дивлячись у майбутнє, необхідно вже 

зараз будувати шкільний курс так, щоб учні були підготовлені до 

сприйняття нових аспектів прикладної математики… . Задача полягає в 

тому, щоб уже  в школі переконливо показати, що «сучасна математика» 

дає змогу будувати математичні моделі реальних ситуацій і процесів, що 

вивчаються в застосуваннях, не тільки не гірше, але логічно послідовніше і 

простіше, ніж традиційна»[2, с.3]. 

Математична модель – математичне уявлення реальності, один з 

варіантів моделі як системи, дослідження якої дозволяє отримувати 

інформацію про деяку іншу систему. 

Так, математична модель, зазначає І. Блехман, у найпростіших 

випадках може бути відрізком, функцією, вектором, матрицею, скалярною 

величиною або навіть конкретним числом. Яка з форм представлення 

математичної моделі доцільна для розв'язування тієї чи іншої задачі, 



Наука. Освіта. Молодь. Частина 2 

 

 - 117 - 

залежить від самої задачі (тобто від цілей дослідження конкретного об'єкта 

або процесу). 

У складних випадках модель дає змогу звести дослідження 

математичного об'єкта до розв'язання математичної задачі, користуючись 

універсальним математичним апаратом і внаслідок цього отримати не 

тільки кількісну, а й якісну інформацію про досліджуваний об'єкт. 

Оскільки одна і та сама математична структура (математична модель) 

може мати різну інтерпретацію у різних сферах знань, то це дає реальну 

можливість досліджувати й узагальнювати різного роду знання. Звідси 

особлива роль математичного моделювання як методу наукового пізнання. 

Всі природні і суспільні науки, що використовують математичний 

апарат, по суті, займаються математичним моделюванням: замінюють 

об'єкт дослідження його математичною моделлю і потім вивчають 

останню. Зв'язок математичної моделі з реальністю здійснюється за 

допомогою ланцюжка гіпотез, ідеалізацій і спрощень. 

Етапи математичного моделювання 

І етап. Створення математичної моделі – переклад задачі з 

природної мови тієї галузі, де вона виникла, на мову математики. 

ІІ етап. Дослідження математичної моделі – на цьому етапі велика 

увага приділяється розробці алгоритму і методів розв’язування задачі, за  

допомогою яких результат можна знайти з необхідною точністю і за 

припустимий час. Тут важливої ролі набуває математичний апарат, 

необхідний для аналізу та розв’язування математичної моделі. 

ІІІ етап. Інтерпретація розв’язків – на цьому етапі з’ясовується, чи 

відповідають результати експерименту теоретичним наслідкам моделі в 

межах визначеної точності. Потрібно повернутися до початкової умови та 

з’ясувати, чи задовольняє одержаний розв’язок зміст прикладної задачі. 

Іноді в результаті такої інтерпретації, з’ясовується, що розв’язки 

математичної задачі або не можуть бути розв’язками прикладної задачі, 

або виникає потреба в додаткових дослідженнях і перетвореннях [4, с.12]. 

Моделювання використовується і як засіб навчання, і як метод 

навчального пізнання. Модель як засіб використовується при наочному 

поясненні навчального матеріалу (моделі геометричних фігур, приладів, 

механізмів тощо). Моделювання як метод — це теоретико-пізнавальний 

процес, і здійснюється він на основі абстрактного мислення. 

Моделювання як метод навчального пізнання має здебільшого кілька 

етапів: 1) актуалізації раніше засвоєних опорних знань, пов'язаних із 

об'єктом, що моделюється; 2) усвідомлення неможливості вивчення 

певного об'єкта іншими методами й засобами; 3) вибору моделі серед 

відомих чи створення нової; 4) дослідження моделі; 5) перевірки 

істинності одержаних фактів і долучення їх до системи знань. 

Математичне моделювання використовується під час вивчення не 

лише природничих і технічних, а й суспільних та гуманітарних дисциплін. 
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Моделювання у поєднанні з іншими методами навчання дає змогу 

озброювати учнів ґрунтовними знаннями, забезпечує високий науковий 

рівень і творчий характер їхньої підготовки. 
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ВИВЧЕННЯ СТУДЕНТАМИ КОМПОЗИЦІЙНИх ПРИЙОМІВ 

ОДОБЛЕННЯ ПРЕДМЕТІВ КРУГЛОЇ ФОРМИ  

ПЕТРИКІВСЬКИМ РОЗПИСОМ 

 

Важливе місце у системі засобів формування національної свідомості 

студентів посідає народне мистецтво, яке унікальним чином інтегрує у собі 

побутові, мистецькі, педагогічні традиції. Своєрідним різновидом 

українського народного мистецтва є художній розпис, що якнайкраще 

підтверджує нерозривність становлення окремої людини і людства. Тому 

ця тема є актуальною для нас ,майбутніх вчителів. Аналіз педагогічних 

досліджень свідчить, що декоративному розпису відведено важливе місце 

у вихованні національної свідомості у сучасних вищих закладах[1,4].  

Однак сьогодні потребує уваги вивчення ефективності змісту і 

педагогічних засобів викладання декоративно-ужиткового мистецтва, 

теоретичне і методичне забезпечення цього процесу. 

Петриківський розпис – самобутня галузь українського мистецтва, 

один з видів українського народного малювання. Володіючи технікою 

петриківського розпису можна не лише копіювати твори відомих митців, 

таких як Т. Пата, П. Глущенко, Г. Самарська, Т. Вакуленко та інших, а й 


