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Дорога Зінаїда Іванівна! 
 

Сердечно вітаю з ювілеєм.  
Щиро бажаю міцного здоров’я,  
довголіття, творчої наснаги, 

 талановитих учнів  
та всіляких життєвих гараздів.  

Хай Ваше душевне тепло і щира материнська 
турбота завжди зігріває нас – Ваших учнів. 
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У статті розглянута проблема формування умінь математичного моделювання в 

майбутніх вчителів математики при вивченні спецкурсу “Математичне моделювання”. 
 

Формування вмінь математичного 
моделювання в процесі навчання май бут-
ніх вчителів математики – важливе завдан-
ня, передбачене Галузевими стандартами 
вищої освіти з математики [3]. Це завдання 
слід вирішувати під час вивчення студен-
тами математичних дисциплін, методики 
навчання математики та спецкурсу “Мате-
матичне моделювання”. 

Спецкурс з математичного моделюван-
ня є важливою складовою процесу навчан-
ня у методичній системі формування вмінь 
математичного моделювання у майбутніх 

вчителів математики. Цей спецкурс поціль-
но проводити на IV-V курсах. З досвіду 
читання таких спецкурсів в НПУ імені 
М.П.Драгоманова слідує, що найкращими 
формами проведення занять зі спецкурсу є 
лекційні та практичні заняття. 

Спецкурс „Математичне моделюван-
ня” повинен мати чітко структуровану 
програму і пояснювальну записку. Наведе-
мо програму спецкурсу. 

Робоча програма спецкурсу 
„Математичне моделювання”. 

Пояснювальна записка. 
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В наш час закладені основи нової 
методології наукових досліджень – матема-
тичного моделювання та обчислювального 
експерименту. Суть цієї методології полягає 
в заміні вихідного об’єкту його матема-
тичною моделлю і досліджені її математич-
ними методами та засобами сучасних інфор-
маційно-комунікаційних технологій. Мето-
дологія математичного моделювання 
бурхливо розвивається, проникаючи у нові 
сфери – від розробки великих технічних 
систем і управління ними до аналізу най-
складніших економічних і соціальних процесів. 

Для успішного оволодіння методоло-
гією математичного моделювання спеціа-
лістами найрізноманітніших професій слід 
розпочинати навчання математичному 
моделюванню ще в загальноосвітній школі. 
Для цього слід готувати майбутнього 
вчителя математики так, щоб він міг 
успішно справитись з цим завданням. Тому 
навчанню математичному моделюванню 
майбутніх вчителів математики слід 
приділити належну увагу в процесі їх 
вузівської підготовки. 

Спецкурс „Математичне моделюван-
ня” призначений для навчання студентів –– 
майбутніх вчителів математики методам 

математичного моделювання на матеріалі 
вивчених ними раніше, математичних 
дисциплін. 

Метою спецкурсу є: привести в 
систему, розширити та поглибити знання, 
навички і уміння студентів про мате-
матичне моделювання як метод наукового 
дослідження та навчального пізнання. Для 
цього необхідно виконати такі завдання: 

− повторити і привести в систему 
знання, навички і уміння студентів щодо 
математичного моделювання, набуті в 
процесі навчання на попередніх курсах 
основних математичних і методичних 
дисциплін; 

− ввести розширену евристичну 
схему діяльності математичного моделю-
вання і навчити студентів розв’язувати 
задачі у відповідності з цією схемою; 

− застосовувати знання і вміння 
студентів працювати з програмним 
забезпеченням, засобами сучасних інфор-
маційно-комунікаційних технологій, зокре-
ма при проведенні обчислювального 
експерименту. 
 
 

№ 
п/п 

Тема заняття Форма 
заняття 

К-сть 
годин 

К-сть годин 
сам. роб. 

Літ-ра 

1.  Математичні моделі реальних 
процесів та явищ. Математичне 
моделювання як метод наукового 
пізнання. 

 
лекція 

 
4 

 
2 

[1], [2],  
[10], [12] 

2.  Теоретико-множинні основи 
математичного моделювання. 

лекція 2  [2], [4], 
[16] 

3.  Математичне моделювання 
засобами алгебри, геометрії, 
математичного аналізу. 

практичне 
заняття 

4  [5], [6], [7], 
[8], [11] 

4.  Диференціальні рівняння як 
математичні моделі реальних 
процесів та явищ. 

практичне 
заняття 

2  [1], [10], 
[5] 

5.  Загальні принципи 
математичного моделювання. 

лекція 4 2 [8], [12], 
[6] 

6.  Обчислювальний експеримент в 
математичному моделюванні 
процесів теплопровідності. 

лабораторна 
робота 

 
2 

 за індиві- 
дуальними 
завданнями 

7.  Деякі сучасні методи 
дослідження математичних 
моделей. 

лекція 2  [8], [12], 
[16] 

8.  Універсальність математичних 
моделей. 

семінарське 
заняття 

2  [8], [12], 
[16] 
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9.  Математичне моделювання 
складних об’єктів. 

лекція 2  [8], [12], 
[16] 

10.  Математичні моделі в екології. лабораторна 
робота 

2  за індиві-
дуальними 
заняттями 

11.  Моделювання випадкових 
процесів в системах масового 
обслуговування. 

лабораторна 
робота 

2  за індиві- 
дуальними 
завданнями 

12.  Математичне моделювання і 
професійна діяльність вчителя 
математики. 

 
лекція 

2  [10], [13], 
[14], [15] 

13.  Математичне моделювання 
складних об’єктів. 

семінарське 
заняття 

2 3 [8], [12], 
[16] 

14.  Контрольна робота.  2   
15. Залік.  2   
 Загальна кількість годин  36 7  

Спецкурс з математичного моделю-
вання розрахований на 34 години аудитор-
них занять (лекційних та практичних). Дві 
годин відводяться для проведення заліку. 
Загальна кількість 36 годин. Така кількість 
годин є оптимальною і методично доціль-
ною тому, що забезпечує можливості: 

− актуалізувати, осмислити та систе-
матизувати знання, навички та вміння з 
математичного моделювання набуті раніше 
під час вивчення, передбачених навчаль-
ним планом, математичних дисциплін; 

− познайомитись з сучасними науко-
вими підходами до математичного моде-
лювання; 

− засвоїти розширену евристичну 
схему діяльності математичного моделю-
вання і навчитись розв’язувати задачі за 
цією схемою, тобто оволодіти методом 
математичного моделювання – як методом 
наукового дослідження в цілому. 

З 36 годин занять спецкурсу: 16 годин 
– лекційні заняття, 16 годин – практичні 
заняття, з них 6 годин – власне практичні 
заняття, 4 години – семінарські заняття, 6 
годин – лабораторні заняття. По 2 години 
відводиться на контрольну роботу та залік. 
Зупинимось детальніше на змісті, методах, 
організаційних формах і засобах 
проведення лекційних та практичних 
занять спецкурсу. 

Перше лекційне заняття присвячене 
повторенню і приведенню в систему теоре-
тичних знань і умінь, які студенти набули 

при попередньому навчанні математичному 
моделюванню в процесі вивчення матема-
тичних дисциплін. Методи, які доцільно 
використати на цьому занятті: репродук-
тивний та частково-пошуковий (евристична 
бесіда). Форми навчальної діяльності – 
фронтальні. Засоби, які слід використати на 
першому лекційному занятті: це таблиці, які 
відображають спрощену та розширену 
евристичні схеми діяльності математичного 
моделювання [10] та комп’ютер для демон-
страції розв’язування задачі за розширеною 
евристичною схемою діяльності математич-
ного моделювання. 

Такі ж методи навчання: репродук-
тивний та евристична бесіда, доцільно 
використати і при проведенні другої лекції. 
На цій лекції слід зосередити увагу 
студентів на самому факті, що в основі 
побудови математичної моделі лежать 
множини та відношення на них. Під час 
лекції повторюються знання з теорії 
множин та теорії функцій, наводяться 
приклади задач як прикладного характеру 
так і побудови математичних моделей 
абстрактних наукових теорій в яких 
математичною моделлю є різні множини, 
наприклад, множина дійсних чисел з 
відношенням належності (інцедентності) та 
порядку на ній. Засоби навчання, що 
використовуються при читанні другої 
лекції – це таблиці, кодопозитиви та 
кодоскоп для їх демонстрації. На 
кодопозитивах подано розв’язування задач 
за спрощеною та розширеною евристич-
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ною схемами діяльності математичного 
моделювання, що наводяться як приклади 
під час лекції. 

На лекції, присвяченій загальним 
принципам математичного моделювання 
слід використовувати пояснювально-
ілюстративний метод, вдало поєднуючи 
розповідь та пояснення з демонстрацією. 
Як засіб демонстрації під час проведення 
цієї лекції доцільно використати кодоскоп 
та комп’ютер. Особливістю цієї лекції є те, 
що використання принципів: застосування 
фундаментальних законів природи, 
варіаційних, аналогій, ієрархічного – при 
побудові та дослідженні математичних 
моделей передбачається демонструвати на 
конкретних прикладах, які слід наводити з 
допомогою комп’ютера або кодоскопа 
через їх громіздкість. 

Лекції „Деякі сучасні методи дослід-
ження математичних моделей” та „Мате-
матичне моделювання складних об’єктів” 
доцільно проводити пояснювально-
ілюстративним методом з використання 
таблиць та комп’ютера. 

Під час лекцій передбачається розши-
рення знань студентів з математичного 
моделювання шляхом ознайомлення їх з 
сучасними підходами до математичного 
моделювання, які сформувались в останні 
десятиліття. Це знайомство зі застосуван-
ням методів подібності, принципу макси-
мума і теорем порівняння, методу усеред-
нення. 

Під час лекції „Математичне моделю-
вання складних об’єктів” слід показати зас-
тосування математичного моделювання та 
обчислювального експерименту до вивчен-
ня складних об’єктів, що важко формалі-
зуються. Це такі об’єкти, як диссипативні 
біологічні структури, процеси в перехідній 
економіці, тоталітарні та анархічні еволюції 
розподілу влади в ієрархіях. Математичні 
моделі цих об’єктів досить складні, але 
вони яскраво демонструють досягнення 
сучасної математичної науки у вивченні 
навколишнього світу. Слід, під час лекції, 
зауважити, що дальший розвиток матема-
тичного моделювання як методології 
сучасної науки варто забезпечити творчій 

молоді, до якої і належать студенти – 
майбутні вчителі математики. 

Заключною лекцією спецкурсу є лекція 
на тему: „Математичне моделювання і 
професійна діяльність вчителя матема-
тики”. Метод проведення цієї лекції – 
репродуктивний та евристична бесіда. Під 
час лекції актуалізуються знання і вміння 
студентів, одержані на попередніх лекціях 
спецкурсу, а також при вивченні ними 
таких дисциплін як методика навчання 
математики, педагогіка та психологія. На 
лекції використовується кодоскоп, для 
демонстрації таблиць, що розкривають 
форми та методи роботи з навчання 
математичному моделюванню. Значення 
лекційних занять спецкурсу полягає в тому, 
що під час лекції засвоюються знання 
студентами з математичного моделювання, 
які потім осмислюються і усвідомлюються 
під час самостійної роботи над лекцією та в 
процесі практичного заняття. Одержані на 
лекціях знання є основою для формування 
навичок та вмінь математичного моделю-
вання на практичних заняттях. 

Зміст практичних занять повинен 
відповідати цілком змісту лекційних 
занять. 

На перших практичних заняттях: 
„Математичне моделювання засобами 
алгебри, геометрії, математичного аналізу” 
та „Диференціальні рівняння як матема-
тичні моделі реальних процесів та явищ” 
доцільно використати репродуктивний та 
частково-пошуковий методи навчання. Під 
час цих занять слід повторити спрощену 
схему діяльності математичного моделю-
вання та сформувати навички роботи за 
розширеною евристичною схемою діяль-
ності математичного моделювання. Засоби 
навчання при проведенні цих занять – це 
таблиці з спрощеною і розширеною схема-
ми діяльності математичного моделювання 
та комп’ютер з відповідним змісту задач, 
що розв’язуються за розширеною еврис-
тичною схемою, програмним забезпечен-
ням. 

Слід зауважити, що під час проведення 
занять зі спецкурсу слід застосовувати 
(поєднувати) колективні, групові, індиві-



 
 
 
Didactics of mathematics: Problems and Investigations. – Issue # 25. – 2006. 
 

 

182 

дуальні форми роботи. Лекційні заняття 
дають можливість працювати фронтально, 
забезпечуючи зв’язок „студенти-викладач” 
та „викладач-студенти” під час проблем-
ного викладу та проблемного засвоєння 
матеріалу. 

На практичних заняттях можна засто-
совувати як фронтальні форми роботи так і 
групові та індивідуальні. Найпоширенішою 
формою фронтальної роботи є колективне 
розв’язування задачі, коли один студент 
розв’язує задачу біля дошки, а йому 
допомагають викладач та студенти з 
аудиторії. При цьому детально обгово-
рюється і фіксується кожний етап еврис-
тичної схеми діяльності математичного 
моделювання. Фронтальна форма особливо 
зручна на перших практичних заняттях 
спецкурсу з математичного моделювання, 
коли у студентів повинно остаточно сфор-
муватись вміння працювати за спрощеною 
та розширеною схемами діяльності 
математичного моделювання. На наступ-
них практичних заняттях слід застосовува-
ти групові форми діяльності. Причому 
бажано склад групи змінювати. Один раз в 
групи слід об’єднувати сильніших та 
слабших студентів – різнорівневі групи, 
інший раз можна об’єднувати в динамічні 
типологічні групи студентів з однаковим 
рівнем навченості, научуваності та загаль-
ного математичного розвитку. Це забезпе-
чить диференціацію у навчанні математич-
ному моделюванню. Оскільки в серед-
ньому на практичному занятті слід 
розв’язати 8 задач різного рівня складності, 
то студентів слід розділити на 8 груп по 3-4 
чоловіка з однаковим рівнем, або 1-2 
сильніші студенти (консультанти) та 2 
слабші студенти. Кожна група одержує 
відповідну до її рівня задачу, розв’язує її 
протягом 15-20 хвилин, а потім починаєть-
ся колективне обговорення розв’язаних 
задач, один студент з кожної групи (бажано 
слабший) записує розв’язання задачі на 
дошці і пояснює всій студентській групі 
кожний етап її розв’язування. При органі-
зації групової роботи на практичному 
занятті доцільно (з досвіду) давати дві 
задачі обов’язкового рівня та дві задачі 

підвищеного рівня складності, інші задачі 
середнього рівня. Наприклад, при про-
веденні груповою формою практичного 
заняття на тему „Диференціальні рівняння 
– як математичні моделі деяких реальних 
процесів та явищ” студентам доцільно 
запропонувати такі задачі: 

1. Обов’язковий рівень. 
Швидкість тіла пропорційна пройдено-

му шляху. За перші 10 с тіло пройшло 
100 м, за 15 с – 200 м. Який шлях пройде 
тіло за 20 с?  

2. Середній рівень. 
Човен сповільнює свій рух під дією 

опору води, який пропорційний швидкості 
човна. Початкова швидкість човна 1,5 м/с, 
а його швидкість через 4 с дорівнює 1 м/с. 
Визначити, коли швидкість зменшиться до 
1 см/с і який шлях пройде човен до 
зупинки. 

3. Підвищений рівень. 
Тіло масою 4 кг, яке підвішене на 

пружині, подовжує її на 1 см. Знайти закон 
руху тіла, якщо верхній кінець пружини 
здійснює вертикальні гармонічні коливан-
ня ty 30sin=  (опором середовища знехту-
вати). 

Під час проведення лабораторних робіт 
студенти працюють індивідуально, кожний 
виконує свій варіант та оформляє роботу за 
поданим зразком. 

Лабораторні заняття та семінарські 
заняття проводяться дослідницьким мето-
дом з обов’язковим використанням ком-
п’ютерів з відповідним програмним забез-
печенням. 

Особливе місце при навчанні матема-
тичному моделюванню має самостійна 
робота студентів з навчальними посібни-
ками, науковою, науково-популярною та 
довідковою літературою при підготовці 
ними до проведення лабораторних та 
семінарських занять. 

Індивідуалізація і диференціація нав-
чально-виховної роботи під час проведення 
спецкурсу з математичного моделювання 
буде сприяти підвищенню рівня навчання і 
розвитку студента лише за умови постійної 
діагностичної роботи не лише на початко-
вому етапі організації навчання, а і протя-
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гом усіх періодів його здійснення. Цьому 
сприяє модульно-рейтингова система 
навчання і обліку успішності студентів. 

Роботу над спецкурсом можливо і 
доцільно організувати за модульно-рейтин-
говою системою, мета якої – сконцентру-
вати увагу і час студентів протягом 
семестру, шляхом проведення різноманіт-
них видів контролю за самостійною 
роботою студентів. Основний адміністра-
тивний принцип системи – вчасне 
виконання завдань. 

Для тих студентів, які не можуть з 
деяких причин приділити досить часу для 
роботи в календарній системі рейтингових 
контролів, працює класично-академічна 
система відвідування лекцій, практичних 
робіт, виконання і захист лабораторних 
робіт, підготовка та виступ на семінарі, 
залікова контрольна робота та семестровий 
контроль-залік. 

Спецкурс “Математичне моделюван-
ня” повинен стати обов’язковим в системі 
математичної та методичної підготовки 
майбутнього вчителя. 
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