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У статті розглянута проблема формування умінь математичного моделювання в 
майбутніх учителів математики при вивченні геометрії. 

 
 

Вища педагогічна школа в умовах 
розбудови незалежної української 
держави покликана підготувати педаго-
гічні кадри для загальноосвітньої, 
професійної і вищої школи на високому 
рівні. Наукові основи підготовки май-
бутнього вчителя математики полягають 
у вивченні фундаментальних курсів 
математики. Математика як наука в ході 
свого історичного розвитку накопичила 
багато фактів, які свідчать про те, що 
математичні поняття, операції, способи 
логічних міркувань зазнають суттєвого 
впливу практики і мають цілком певне 
практичне походження. Специфічність 
відображення математикою дійсності 
визначає основні напрямки формування 
світогляду при її навчанні. Одним з таких 
напрямків є оволодіння студентами 
методом математичного моделювання. 

Ідеї і методологія математичного 
моделювання виникли в 40-50 роки і 
продовжують розвиватися далі. Фунда-
торами методології математичного 
моделювання були А.М.Колмогоров, 
А.М.Тихонов, О.А.Самарський, Б.В.Гне-
денко. Не дивно, що названі вчені 
розробляючи методи математичного 
моделювання і їх використання в різних 
галузях науки і техніки, прийшли до 
думки про необхідність навчання 
математичному моделюванню студентів 
вузів, учнів загальноосвітньої школи. 
Б.В.Гнеденко зазначав, що готувати 
майбутнього вчителя слід так, щоб він 
міг бачити “прикладні можливості” 
сучасної математики [3]. Оволодінню 

методологією математичного моделю-
вання майбутніми вчителями математи-
ки велика увага приділена в «Галузевих 
стандартах вищої освіти. Математика» 
[2]. Сьогодні відсутня науково-обгрун-
тована методична система навчання 
студентів математичному моделюванню 
в процесі вивчення математики. Розро-
бити таку методичну систему необ-
хідно. Цю мету ставить перед собою 
автор статті, розглядаючи навчання 
студентів математичному моделюванню 
у вузівських курсах геометрії як 
елемент такої системи. На Україні 
створені подібні методичні системи для 
навчання математичному моделюванню 
майбутніх інженерів – Т.В.Криловою 
[5], майбутніх економістів – Л.І. 
Нічуговською [6]. 

Отже, формування вмінь матема-
тичного моделювання у майбутніх 
вчителів математики – одне з найважли-
віших дидактичних завдань універси-
тетських курсів геометрії, які вивчають-
ся на протязі 5-ти семестрів. В цих 
курсах розглядаються моделі, які умов-
но можна поділити на 2 типи: 

1-й тип – математичні моделі 
практичних задач, побудовані на основі 
теорем, тверджень, рівнянь, співвідно-
шень аналітичної, проективної, дифе-
ренціальної геометрій. 

2-й тип – математичні моделі, що 
забезпечують розуміння та розвиток 
геометричної теорії. 

Формування вмінь побудови та 
дослідження математичних моделей    
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1-го типу значною мірою реалізуються 
через систему практичних задач - 
тренувальних та розвиваючих. 

 Тренувальні задачі забезпечують на-
буття навичок та вмінь, як суто геомет-
ричного характеру так і математичного 
моделювання. 

Розвиваючі задачі забезпечують 
розвиток творчого мислення, сприяють 
розвитку творчої особистості студента. 

Математичне моделювання є 
евристичною діяльністю студентів [8]. 
Навчання студентів математичному 
моделюванню в процесі розв’язання 
практичної задачі відбувається за 
слідуючєю евристичною схемою діяль-
ності математичного моделювання: 

1. Попередній аналіз об’єкту, що 
досліджується. 

2. Побудова моделі. 
3. Реалізація моделі математич-

ними методами. 
4. Аналіз результатів, та перене-

сення їх на образ, що вивчається [11]. 
Цю схему називають спрощеною. 

Використовувати її доцільно, починаю-
чи навчати математичному моделюван-
ню в шкільному курсі математики та 
продовжуючи таке навчання на 
першому курсі вузу. 

Навчаючись у вузі, студенти здо-
бувають ґрунтовні знання з вузівських 
курсів математики та інформатики, 
тому, поступово, їх слід знайомити з 
поглибленою евристичною схемою 
діяльності математичного моделювання. 
Вона має слідуючий вигляд: 

1. Попередній аналіз об’єкту, що 
досліджується  

2. Побудова математичної моделі. 
3. Реалізація моделі математични-

ми методами. 
4. Вибір (чи розробка) алгоритму 

для реалізації моделі на комп’ютері. 
5. Створення програм, що “перек-

ладають” модель та алгоритм на доступ-
ну комп’ютерну мову. 

6. Проведення обчислювального 
експерименту. 

7. Аналіз результатів та вдоскона-
лення моделі [7]. 

Розв’язуючи практичні задачі в 
процесі вивчення, як геометрії так і 
інших математичних дисциплін, посту-
пово слід розширяти спрощену схему, 
додаючи до неї етапи поглибленої 
схеми, за мірою можливості. Матема-
тичне моделювання за поглибленою 
евристичною схемою діяльності не 
викликатиме труднощів лише за умови, 
що студенти досягнуть необхідного 
рівня знань та умінь з інформатики та 
обчислювальної техніки. 

Практичні задачі, як засіб 
навчання математичному моделюванню, 
дуже важливі в системі навчання гео-
метрії. Але не менш важливими у 
формуванні вмінь математичного моде-
люванню є і задачі на застосування 
моделей другого типу. При чому при 
розв’язуванні задач на складання 
математичних моделей першого типу 
вміння математичного моделювання 
формується на основі вмінь оперувати 
певними геометричними образами (такі 
вміння в геометрії є основними, їх 
можна назвати первинними, тоді вміння 
математичного моделювання, формуєть-
ся на їх основі). Наведемо приклад. 

Задача 1. (Тренувальна, аналітична 
геометрія, тема: “Пряма в просторі”) [4]. 
 На плоскій ділянці дна озера лежать 
три точки (2;-1;-4), (10;-2;-5), 

(-3;1;-3). Знайти відстань від верши-
ни (12;16;10) похиленого над озером 
дерева до дна озера. 

1M 2M
3M

4M

Цю задачу слід розв’язувати за 
спрощеною евристичною схемою діяль-
ності математичного моделювання. Роз-
глянемо це розв’язання. 

I. Попередній аналіз об’єкту 
дослідження. 

Дно озера будемо вважати ідеаль-
но плоским – площиною α. Вершину 
дерева – точкою . Слід знайти 
найкоротшу відстань від точки до 
площини. 

4M
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II. Побудова моделі. 
На площині α, що зображає дно 

озера лежать точки , , . 1M 2M 3M
Точки задані своїми координатами 

у прямокутній декартовій системі 
координат. Точки М1, М2, М3 цілком 
визначають площину α. Точка  
площині α не належить. 

4M

Отже слід знайти відстань від 
точки  до площини α, що проходить 
через три точки М

4M
1, М2, М3. Якщо  

координати точок , 
, , а точку 

 – прийняти за довільну точку 
площини, то з компланарності трьох 

векторів  діс-
танемо наступне рівняння площини α: 

),,( 1111 zyxM
),,( 2222 zyxM ),,( 3333 zyxM

),,( zyxM

0),,( 31211 =
→→→

MMMMMM

0

131313

121212

111

=
−−−
−−−
−−−

zzyyxx
zzyyxx
zzyyxx

 (1) 

Розкриваючи визначник, дістанемо 
загальне рівняння площини α у вигляді: 

0=+++ DCzByAx . 
Нехай ),( 4 αρ M  – відстань від 

точки  до площини4M  α. Тоді 

222

444
4 ),(

CBA

DCzByAx
M

++

+++
±=αρ   (2) 

ІІІ. Реалізація моделі матема-
тичними методами. 

Підставимо в рівняння площини 
(1) координати точок , 
задані в умові задачі, дістанемо: 

321 ,, MMM

0
125
118
412
=

−
−−
++− zyx  

Розкривши визначник, одержимо: 
011)4(3)1(1)2( =⋅++⋅+−⋅− zyx  або 

. Шукана відстань: 039113 =++− zyx

3791,13179
13)3(1

|391011)6()3(121|
222

≈=
+−+

+⋅+−⋅−+⋅
=ρ . 

IV. Аналіз результатів та 
перенесення їх на образ що вивчається. 

Відстань від точки  до площи-
ни α дорівнює 

4M
179 . 

Отже, відстань від вершини дерева 
( ) до плоского дна озера (площина α), 
що проходить через точки  
наближено дорівнює 13 метрів. 

4M

321 ,, MMM

В процесі розв’язання цієї задачі в 
студентів формується слідуючі вміння з 
математичного моделювання: 

- вміти сформулювати проблему-
потребу математичного моделювання; 

- вміти осмислити і конкретизу-
вати проблему та визначити можливості 
її математичної ідеалізації; 

- вміти виділяти об’єкт математич-
ного моделювання [2] (ці три вміння 
набуваються при виконанні першого 
етапу: “Попередній аналіз об’єкту що 
досліджується”); 

- вміти виконати словесно-зміс-
товний опис математичного об’єкту 
моделювання; 

- вміти виявити множину елемен-
тів системи (образу) і визначити їх 
властивості; 

- вміти знайти зв’язки і відношен-
ня між елементами системи (образу) і 
записати їх у математичній формі; 

- вміти виділити системоутворю-
ючі зв’язки в досліджуваній системі 
(образі), запис яких у математичній 
формі і є шуканою математичною 
моделлю [2] (перераховані чотири вміння 
набуваються при виконанні другого етапу 
евристичної схеми діяльності матема-
тичного моделювання: “Побудова моделі”). 

  Вміння аналізувати створену модель, 
студенти набувають виконуючи четвертий 
етап: “Аналіз результатів та перенесення 
його на образ, що вивчається”.  

Другий тип математичних моделей 
(моделі, що забезпечують розуміння та 
розвиток геометричної теорії) - це 
специфічно вузівські моделі. До таких 
моделей належать, наприклад, моделі 
проективної прямої, проективної пло-
щини, площини Лобачевского. Роз-
глянемо детально ці моделі. На першій 
лекції з проективної геометрії дається 
означення проективного простору: 
“Нехай V - векторний простір 
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розмірності n+1 над полем R дійсних 
чисел, а  - множина всіх ненульових 
векторів цього простору. Непуста 
множина P називається проективним 
простором розмірності n (породженим 
векторним простором V), якщо задано 
відображення f: , що задовольняє 
слідуючим умовам (аксіомам проектив-
ного простору): 

'V

PV →'

1. Відображення f сюр’єктивне, 
тобто будь-який елемент з P має хоч би 
один прообраз. 

2. Рівність )()( yfxf rr
=  виконує-

ться тоді і тільки тоді коли вектори xr  і 
 колінеарні” [1]. yr

Якщо , то кажуть, що 
вектор  породжує точку Х. Оскільки, 
неколінеарні вектори породжують різні 
точки, то проективний простір розмір-
ності n має нескінченну множину точок. 
В курсі “Проективна геометрія” студен-
ти вивчають, в основному, проективні 
властивості одновимірного та двовимір-
ного проективного простору – проек-
тивної прямої та проективної площини. 
Студентам, уявлення яких про 
геометрію, склалися в процесі вивчення 
евклідової геометрії, дуже складно 
зрозуміти такі абстрактні поняття як 
“проективна пряма” та “проективна 
площина”. Зрозуміти їх можливо лише 
проінтерпретувавши в образах евклідо-
вої геометрії. Тому, перш ніж дати 
наведене вище означення проективного 
простору, студентам на моделях, 
побудованих в образах евклідової 
геометрії, пояснюють, що являє собою 
проективна пряма та проективна площи-
на. Основними моделями проективної 
прямої є: 

Xxf =)( r

xr

1. Пучок евклідових прямих. 
2. Розширена евклідова пряма 

(евклідова пряма доповнена нескінчен-
но віддаленою точкою). 

Будують ці моделі, проводячи слі-
дуючі міркування: 

“Нехай S-довільна точка простору 
і u-пряма, що не проходить через точку 
S. Проведемо через S і u площину ω і 

розглянемо довільні прямі площини ω, 
що проходять через точку S. 
Називатимемо сукупність їх пучком 
прямих с центром S. Незалежно від 
розміщення точки А на прямій u їй 
завжди відповідає визначений промінь а 
с початком в точці S. (рис. 1). Але не 
можна сказати, що будь-якому 
промінню пучка S відповідає точка 
прямої u. Промінь m пучка S, 
паралельній прямій u, не перетинає u і 
тому немає відповідної собі точки. 
Отже, відповідність між прямими пучка 
S і точками прямої u не є взаємно 
однозначною. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

u
a A

S
a2

Am
Рис. 1. 

Щоб не порушувати взаємної 
однозначної відповідності, домовились 
вважати, що паралельні прямі 
перетинаються в нескінченно віддаленій 
точці. Таким чином, кожна пряма має 
одну і тільки одну нескінченно 
віддалену точку, яка належить всім 
прямим, паралельним їй, а також кожній 
площині, що проходить через пряму. 
Отже, евклідова пряма u, доповнена її 
нескінченно віддаленою точкою, є 
математичною моделлю проективної 
прямої, іншою моделлю є пучок прямих 
з вершиною в точці S, заданий прямими 

 та ” [9]. Провівши подібні 
міркування, будують і основні моделі 
проективної площини. Ними є: 

a 1a

1. Розширена евклідова площина 
(евклідова площина, доповнена нескін-
ченно віддаленою прямою). 

2. В’язка прямих та площин, що 
проходять через деяку точку S простору. 

1. Терміни “нескінченно віддалена 
точка”, “нескінченна віддалена пряма” 
мають метричний характер і зв’язують 
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проективну геометрію лише з основними 
моделями проективної прямої та 
проективної площини. Це не завжди 
зручно, тому в  проективній геометрії 
замість цих термінів вживають відповідно 
такі: невласна точка, невласна пряма. На 
моделях, наведених нижче, невласні 
елементи простору визначають за 
допомогою власних елементів. 

На проективній прямій вводиться 
система координат. Координати точки 
проективної прямої визначаються коор-
динатами вектора евклідової площини, 
що породжують цю точку. Оскільки, 
цілий клас колінеарних векторів пород-
жує лише одну точку проективної 
прямої, то координати точки запису-
ються у вигляді відношення: . 
Введення проективної системи координат 
на моделях дозволяє записувати рівняння 
геометричних образів, досліджувати ці 
образи, формулювати їх властивості у 
вигляді теорем, доводити ці теореми, 
вивчати проективні перетворення 
проективної прямої (інволюції) та 
проективної площини (колінеації). 
Основним засобом формування вмінь та 
навичок з проективної геометрії є задачі. 
Ці задачі дуже рідко розв’язуються в 
абстрактних образах проективної 
геометрії. Це не є дидактично доцільним. 
Більшість задач проективної геометрії 
розв’язуються на наведених вище 
математичних моделях проективних 
образів. Для розв’язання цих задач 
наведена вище евристична схема 
діяльності математичного моделювання 
також доцільна. Наведемо приклад задач, 
розв’язаних за цією схемою. 

):( 21 xxM

Задача 2 (тренувальна, проектив-
на геометрія, „Проективна система 
координат на проективній прямій”). На 
евклідовій прямій  дано своїми неод-
норідними координатами точки 

1R
)1(1 −E , 

, , . Знайти проектив-
ні координати точки А в проективній 
системі координат )  [10]. 

)4(2E )1(0E )2(−A

( iER

Розв’язання 
І. Попередній аналіз об’єкту що 
досліджується. 

Проективна система координат може 
бути задана лише на проективній прямій, 
тому дану евклідову пряму слід розширити, 
додавши до неї невласну точку. 

ІІ. Побудова моделі (в проектив-
ній геометрії доцільніше називати 
вибір моделі). 

Отже проективною прямою тут 
буде її модель – розширена евклідова 
пряма. Проективні координати вирази-
мо через однорідні координати, 
використовуючи формули зв’язку між 
однорідними і неоднорідними афінни-
ми координатами на розширеній 
евклідовій прямій:  (1). На 
розширеній евклідовій прямій буде за-
дано дві системи проективних коорди-
нат  та 

1/1xx =

),,( 021 EEER ),,( 021 EEER ′′′′ . 
Знайшовши зв’язок між цими 
системами у вигляді співвідношень:  

⎩
⎨
⎧

′+′=µ

′+′=µ
,

,

2221212

2121111

xqxqx
xqxqx

 (2) 

знайдемо координати точки А. 
Розглянемо другу модель проек-

тивної прямої – пучок евклідових прямих. 
Знайти координати точки А на цій 

моделі – це значить знайти відношення 
координат власного вектора, що пород-
жує точку А. Розглянемо відповідність 
між прямими пучка з вершиною в точці 
S і точками евклідової прямої заданими 
в умові задачі. Будемо вважати що 

вектор  породжує точку А 

проективної прямої,  – точку Е

→
SA

→

1SE 1, 

– точку Е
→

2SE 2,  – точку Е
→

0SE 0. 
Спроектуємо точку Е0 на пряму  
одержимо точку 

1SE

0E′ , на  точку 2SE 0E ′′ . 

Тоді , , вектори 10 eES r
=′

→

20 eES r
=′′

→

1er  і 

2er  приймемо за вектори базису. Задачу, 
яку ми розглядаємо можна записати у 
термінах евклідової геометрії: “Знайти 
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координати вектора  в базисі 
(

→
SA

1er , 2er ). 

 
Рис. 2. 

 
Отже, задачу можна розв’язати 

двома різними способами, в залежності 
від того, яку модель проективної прямої 
ми виберемо. 

ІІІ. Реалізація моделі матема-
тичними методами. 

Перший спосіб. Розв’язуємо зада-
чу на розширеній евклідовій прямій. 
Відповідно до співвідношення (1) одно-
рідні координати заданих в задачі точок 
будуть: Е1(-1:1), Е2(4:2), Е0(1:1), А(-2:1) 
в системі координат R’. Але ці ж точки 
є фундаментальними точками проек-
тивної системи координат R: Е1(1:0), 
Е2(0:1), Е0(1:1). В цій системі координат 
слід знайти координати точки А. 
Складемо таблицю: 

 E1 E2 E0 A 
R(Ei) 1:0 0:1 1:1 ? 

R’ -1:1 4:1 1:1 -2:1 
Знайдемо формули переходу від 

однієї системи координат до іншої, 
скориставшись співвідношенням (2). 
Підставимо у формули координати 
точок:  

⎩
⎨
⎧

+−=
+−=µ

;0
,

:
2221

12111
1 qq

qq
E 2221 qq =⇒ ; 

⎩
⎨
⎧

+=µ
+=⋅

;4
,420

:
22212

1211
2 qq

qq
E 1112 4qq −=⇒ ; 

⎩
⎨
⎧

+=µ
+=µ

.
,

:
22210

12110
0 qq

qq
E   

1111111 54 qqq −=−−=µ , 111 5
1
µ−=q , 

112 5
4
µ=q , 

222 5q=µ , 222 5
1
µ=q , 121 5

1
µ=q , 

⎪
⎪
⎩

⎪⎪
⎨

⎧

µ=µ+µ=µ

µ=µ+µ−=µ

.
5
2

5
1

5
1

,
5
3

5
4

5
1

2220

1110  

Нехай 10 =µ , тоді 
3
5

1 =µ , а 

2
5

2 =µ , 
3
1

3
5

5
1

11 −=⋅−=q ; 
2
1

2
5

5
1

21 =⋅=q ; 

3
4

3
5

5
4

12 =⋅=q ; 
2
1

2
5

5
1

22 =⋅=q . 

Шукані формули переходу 
матимуть вигляд: 

⎪
⎪
⎩

⎪⎪
⎨

⎧

′+′=µ

′+′−=µ

.
2
1

2
1

,
3
4

3
1

212

211

xxx

xxx  

Знайдемо координати точки А: 

⎪
⎪
⎩

⎪⎪
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;1
2
1)2(
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1
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1
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x
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⎪
⎩
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==µ
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2
1
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2

1

x

x  

Точка ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −

2
1:2A , або ж . )1:4(A

Другий спосіб. З рисунка 2: 

. Виразимо вектори  

та  через вектори базису  та 

→→→
+= AESESA 11

→

1SE
→

AE1 1er 2er . З 
подібності трикутників SE1E2 та  

слідує, що 

200 EEE ′′

3
5

||
||

1

1 =

→

e
SE
r , отже 11 3

5 eSE r
=

→
. 

Аналогічно з подібності трикутників 

SE1E2 і 010 EEE ′  слідує, що 22 2
5 eSE r

=
→

. 

Вектор  колінеарний вектору : 
→

AE1
→

12EE
→

AE1 5
1

=
→

12EE , 
→

AE1 ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −= 21 2

5
3
5

5
1 ee rr . 

21 2
12 eeSA rr

−=
→

, отже точка А породжена 

1er

0E ′

A E1 O E0 E2 

S

2er
0E ′′
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вектором  має координати 
→
SA ⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −

2
1:2A , 

або ж . )1:4(A
ІV. Аналіз результатів та 

перенесення їх на образ, що вивчається. 
Шукані проективні координати 

точки А в системі координат R с 
фундаментальними точками Е1(1:0), 
Е2(0:1), Е0(1:1) – (4:-1). Проективні 
координати точки А однакові на обох 
моделях проективної прямій, що свідчить 
про те, що проективні координати точки 
на проективній прямій не залежать від 
вибору моделі цієї проективної прямої. 

В процесі розв’язання цієї задачі 
формуються слідуючи вміння: 

1. Математичного моделювання:
- вміти інтерпретувати основні 

поняття положення та відношення 
проективної геометрії в термінах 
евклідової геометрії; 

- вміти доцільно вибирати з 
кількох моделей найбільш зручну для 
розв’язання тієї чи іншої проблеми 
(доведення теореми, розв’язання задачі); 

- вміти аналізувати одержаний 
результат на моделі та представляти 
його в образах проективної геометрії; 

- розуміти евклідову природу 
проективних координат. 

2. Проективної геометрії: 
- знаходити зв’язок між різними 

системами проективних координат у 
вигляді формул; 

- знаходити однорідні коорди-
нати точок, коли задані її неоднорідні 
координати; 

Наведену задачу слід обов’язково 
розв’язувати обома способами. Перший 
спосіб є вдалим для формування вмінь і з 
математичне моделювання, і з проективної 
геометрії, другий спосіб формує вміння з 
математичного моделювання. Таким 
чином, математичні моделі другого типу 
допомагають правильно та наочно 
зрозуміти основні положення проективної 
геометрії. Звичайно, наведений приклад – 
один з найпростіших: “Задачу 2” 
розв’язують на другому практичному 

занятті з проективної геометрії. Але саме 
на перших практичних заняттях слід 
підкреслювати зв’язок евклідової та 
проективної геометрій через математичне 
моделювання. 

При вивченні як проективної геомет-
рії, так і інших розділів геометрії, які 
прийнято називати неевклідовими, матема-
тичне моделювання є тим ключем до розу-
міння суті цих теорій, що забезпечує у 
студентів міцність знань та позбавляє їх від 
труднощів, пов’язаних з високим рівнем 
абстрактності. 

До математичних моделей друго-
го типу належать і математичні моделі, 
які забезпечують розуміння аксіоматич-
ної побудови геометричної теорії. При 
побудові та аналізі таких математичних 
моделей формуються слідуючи вміння 
математичного моделювання: 

- вміти створювати моделі аксіо-
матичних теорій: інтерпретувати основні 
(неозначувані) поняття, положення та відно-
шення систем аксіом в термінах конкретних 
математичних теорій (знаходити конкретні 
множини і відношення на них, які мають 
задані властивості); 

- вміти обґрунтовувати еквівале-
нтність тверджень, зокрема, аксіом; 

- вміти перевіряти несуперечли-
вість, незалежність, повноту, категорич-
ність системи аксіом [2]. 

Перераховані вміння формуються 
в основному в процесі вивчення курсу 
“Основи геометрії”. Вивчаючи аксіома-
тичнй метод обґрунтування сучасної 
геометричної теорії, студенти знайом-
ляться з різними системами аксіом: 
Евкліда, Г.Вейля, Д.Гільберта, М.І. 
Лобачевського та їх математичними 
моделями. Роль математичних моделей 
в аксіоматичному методі надзвичайно 
важлива, адже саме на моделях 
перевіряється несуперечливість, неза-
лежність та повнота певної системи 
аксіом, так математичні моделі системи 
аксіом Вейля та Гільберта побудовані 
на основі арифметики дійсних чисел. Ці 
моделі описані в посібниках [1,12,13]. 
Під час вивчення курсу “Основи 
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геометрії” студенти не тільки знайом-
ляться з наведеними моделями, вони 
вчаться будувати моделі конкретної 
системи аксіом самостійно. Евристична 
схема діяльності математичного моде-
лювання залишається для цих задач 
такою ж як і для практичних задач, 
лише поетапна діяльність за цією 
схемою набуває іншого змісту. Перший 
та другий етапи тут не змінюються. 
Третій етап зводиться до перевірки 
виконання кожної аксіоми системи на 
побудованій моделі. Виконуючи 
четвертий етап, студенти дають відпо-
відь на запитання: “Чи є побудована 
модель математичною моделлю систе-
ми аксіом, чи ні?”, встановлюють, що 
треба змінити в моделі, щоб на ній 
виконувались всі аксіоми системи.  

До моделей другого типу належать 
також геометричні моделі. Під геомет-
ричними моделями розуміють зображення 
геометричних фігур, одержані паралельним 
проектуванням цих фігур на деяку площину. 
Ці моделі називаються просто зображенням 
фігури. Задачі на побудову зображень 
геометричних фігур розглядаються в розділі 
“Методи зображень”. Розв’язуючи ці задачі, 
студенти набувають слідуючих вмінь 
математичного моделювання:  

- ототожнювати геометричну мо-
дель з математичною моделлю, тобто 
бачити в геометричній моделі певний 
вид математичній моделі; 

- класифікувати всі математичні 
моделі, що розглядаються в геометрії на 2 
види: математичні моделі, побудовані 
геометричними методами, та геометричні 
моделі. 

Таким чином навчання майбутніх 
вчителів математичному моделюванню 
доцільно і можливо здійснювати в 
процесі вивчення всіх фундаменталь-

них математичних дисциплін. Ґрунтов-
не ознайомлення студентів з поглибле-
ною евристичною схемою діяльності 
математичного моделювання краще 
всього в процесі вивчення спецкурсів. 
Такі спецкурси доцільно запропонувати 
і майбутнім магістрам. 
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Summary. In the paper we study the problem of teaching mathematical modelling for students of 
mathematical departments in pedagogical universities. 
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