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Шановна Зінаїдо Іванівно! 
Спілкування з Вами приносить чимало 

приємних миттєвостей та незабутніх вражень. 
Прийміть щиру вдячність за Ваше високе 

служіння обраній справі, невтомний творчий пошук, 
добро та щедрість душі. 

Нехай наступні роки множать Вашу енергію та 
принесуть Вам нові досягнення, а доля дарує міцне 

здоров’я і береже Вас від негараздів. 
Сердечно зичу, щоб Ваша життєва стежина 

йшла впродовж багатьох років, а вогонь любові і добра 
спонукав Ваших учнів до нових відкриттів. 
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Розкриті можливості навчання учнів математичному моделюванню в класах хіміко-
біологічного та екологічного профілів. Представлені найпростіші математичні моделі 
природничих процесів і явищ. 

 
 

Запорукою успішної участі особис-
тості у сучасному суспільному житті є 
оволодіння певними прийомами матема-
тичної діяльності та навичками їх застосу-
вань до розв’язування практичних задач. 
Певної математичної підготовки вимагає 
також вивчення багатьох навчальних 
предметів загальноосвітньої школи .Тому 
одним з головних завдань курсу матема-
тики старшої школи є забезпечення умов 
для досягнення кожним учнем практичної 
компетентності [1],[2]. 

Практична компетентність передба-
чає, що випускник загальноосвітнього 
навчального закладу вміє будувати і дос-
ліджувати найпростіші математичні моде-
лі реальних об’єктів ,процесів і явищ, 
задач, пов’язаних із ними, за допомогою 
математичних об’єктів, відповідних мате-
матичних задач. 

Формування навичок застосування ма-
тематики є однією з головних цілей нав-
чання математики. Радикальним засобом 
реалізації прикладної спрямованості 
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шкільного курсу математики є широке 
систематичне застосування методу мате-
матичного моделювання протягом усього 
курсу [2]. 

Доцільність реалізації прикладної спря-
мованості при вивченні кожної змістової 
лінії курсу потрібно з’ясовувати, виходячи 
з особливостей її математичного змісту. 
Аналіз змістових ліній курсу алгебри і по-
чатків аналізу, які складають основу діючої 
програми [1] та нової програми 12-річної 
школи [2], приводять до висновку, що 
змістові лінії: елементарні функції, рівнян-
ня і нерівності, похідна та її застосування 
,інтеграл та його застосування, елементи 
теорії імовірностей та математичної ста-
тистики містять теоретичний матеріал на 
якому доцільно реалізовувати прикладну 
спрямованість, враховуючи його матема-
тичні особливості. 

Аналіз науково-методичної літерату-
ри, відповідних публікації діючих шкіль-
них підручників та стану проблеми в 
шкільній практиці переконує в необхід-
ності створення системи прикладних задач 
природничого характеру (зокрема біоло-
гічного, хімічного, екологічного, медично-
го змісту) [4]. 

Необхідність такої системи обґрунто-
вується методичними вимогами щодо 
реалізації прикладної спрямованості курсу 
шкільної алгебри і початків аналізу, якими 
передбачено наступне : 

- у процесі вивчення теоретичного 
матеріалу потрібно, по можливості, озна-
йомлювати учнів з галузями його практич-
ного застосування, акцентуючи увагу на 
універсальності математичних методів, та 
показувати на конкретних прикладах 
прикладний характер цих методів; 

- підготовку до вивчення теоретичних 
питань курсу потрібно здійснювати через 
прикладні задачі, що забезпечать мотива-
цію навчання при введенні нових понять і 
методів, сприятимуть розвитку пізнаваль-
ного інтересу учнів; 

- наповнення навчального процесу 
прикладними задачами, що задовольняють 
певні специфічні вимоги, є одним з голов-
них шляхів реалізації прикладної спрямо-

ваності курсу (ці задачі повинні утворю-
вати певну систему, яка задовольняє ряд 
дидактичних вимог і забезпечує органіч-
ний зв’язок з теоретичним матеріалом); 

- система задач повинна поєднувати 
задачі прикладного характеру, що приво-
дять до математичних понять, з приклад-
ними задачами на застосування цих по-
нять (це дасть змогу організувати навчан-
ня учнів елементам математичного моде-
лювання в процесі розв’язування таких 
задач); 

- прикладні задачі та ілюстративні 
приклади повинні давати можливість 
поряд з математичними знаннями 
засвоювати наукові факти суміжних 
предметів, тобто бути засобом здійснення 
міжпредметних зв’язків; 

- під час реалізації прикладної спрямо-
ваності шкільної алгебри і початків 
аналізу повинно відбуватися ознайомлен-
ня учнів з НІТН (новими інформаційними 
технологіями навчання) [3]. 

Задачі природничого характеру 
(зокрема біологічного, хімічного, екологіч-
ного, медичного змісту) стали об’єктом 
дослідження тому що в навчально-мето-
дичній літературі їм приділяється значно 
менше уваги ніж прикладним задачам 
фізичного та економічного змісту. 

Зупинимось на деяких типах приклад-
них задач системи, визначимо їх місце та 
роль для вивчення курсу математики в 
класах природничого профілю. Розгляне-
мо питання систематичного застосування 
методу математичного моделювання про-
тягом усього курсу. 

Розпочнемо з прикладних задач, мате-
матичні моделі яких включають показни-
кову, логарифмічну, степеневу функції та 
задач в яких роль математичної моделі 
відіграють показникові та логарифмічні 
рівняння і нерівності. 

Для прикладу розглянемо таку задачу: 
За оцінкою лісника ,запас деревини на 

одній ділянці лісу складає 10000 кубомет-
рів. Скільки деревини буде на цій ділянці 
через 10 років за умови, що середній річ-
ний приріст складатиме 2,5 %? 
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В даній задачі мова йде про дослід-
ження біологічного процесу, внаслідок 
якого буде одержана залежність, що є 
прикладом показникової функції. Задачу 
такого типу корисно розглядати в класах 
хіміко-біологічного, екологічного профілю 
перед введенням означення цієї функції. 

Якщо в учнів виникнуть труднощі 
щодо розв’язування задачі, то їм можна за-
пропонувати такий алгоритм дослідження: 

1) Позначте початковий запас дереви-
ни на ділянці лісу через 0D , а nD  – запас 

деревини на ділянці лісу через n років. 
Яким буде запас деревини через рік? 
Виразіть 1D  через 0D .  

2) Чому буде дорівнювати запас дере-
вини на ділянці через два роки? Виразіть 

2D  через 1D , та 2D  через 0D .  
3) Дайте відповідь на аналогічне 

питання для n=3.  
4) Виразіть nD  через 1−nD . Виразіть 

nD  як функцію від 0D  і n.  
5) Підставте в останню формулу 

значення 0D  з умови задачі. Яку 
залежність ви одержали? 

Провівши дослідження за наведеним 
алгоритмом, учні одержать функцію D(n)= 
=10000 ∗  n025,1 , яка є залежністю запасу 
деревини D на ділянці лісу (в кубометрах) 
від числа минулих років n. 

Одержана показникова функція є ма-
тематичною моделлю даного процесу, 
отже визначивши її значення 
D(10)=10000 ∗ 10025,1 =12800 ( 3м ) діста-
ють відповідь на питання задачі. 

Фабула такої задачі може бути дещо 
іншою. В ній може йтися про зміну чи-
сельності населення певного міста, роз-
множення лілій у ставку або мікробів у 
пробірці. Важливим є те, що розв’язуючи 
задачі такого типу, учні вчаться матема-
тично описувати реальні, природні й сус-
пільні процеси. 

До цієї задачі варто повернутись перед 
введенням поняття логарифма, перефор-
мулювавши поставлене в ній питання 
таким чином: Через скільки років на цій 

ділянці буде 12800 кубометрів деревини за 
умови, що середній річний приріст склада-
тиме 2,5%? 

Одержане учнями під час розв’язуван-
ня задачі рівняння: 12800=10000 ∗ n025,1  
стане мотивацією для введення поняття 
логарифма. 

На етапі вивчення степеневої функції 
та формули складних відсотків ( 

y=C ∗ (1+
100

p ) n , де C – початкове значен-

ня величини, p – %, n – число проміжків 
часу, y – значення величини після n про-
міжків часу) задача такого типу також 
може бути розглянута з учнями, але запи-
тання в ній повинно бути поставлено так: 
При якому середньому річному прирості 
(у %) через 10 років на цій ділянці буде 
12800 3м  деревини? 

При підборі задач, математичними 
моделями яких є показникові функції, 
варто звернути увагу учнів не лише на 
приклади зростання певних величин, а і на 
задачі в яких йдеться про розпадання 
хімічних речовин. Сформулюємо таку 
задачу: 

Період піврозпаду радія складає 1620 
років. Яка частина початкової кількості 
радія залишається: 1) через 3240 років, 
2) 4860 років, 3) 810 років? Оцініть, скіль-
ки відсотків складає існуюча нині на Землі 
кількість радія від тієї кількості, яка була 
на Землі на початку нашої ери. 

Для її розв’язування учні можуть 
використати формулу кількості C речови-
ни, яка лишається через t одиниць часу від 
початкової кількості 0C : 

C= 0C ∗ (
2
1 ) T

t

, де T – період піврозпа-

ду цієї радіоактивної речовини. 
При розв’язуванні задачі такого типу 

корисно буде встановити зв’язок між згада-
ною вище формулою та формулою склад-
них відсотків у випадку спадної величини. 

До поняття показникового рівняння 
приводять задачі з параметрами. Сфор-
мулюємо одну з них: 



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

 

102 

Залежність середньої ваги окуня від 
його довжини представлена у табл. 1 і 

припускається, що вона виражаєтьсь 
формулою y=a bx ,де 6≥x . 

Таблиця 1 

 
 
Знайдіть параметри a і b. Обчисліть 

вагу окуня довжина якого 15 см і 28 см. 
Вибравши з таблиці дві пари відповід-

них значень довжини та ваги окуня, учні 
складають систему двох рівнянь з двома 
невідомими a і b: 25=a ∗ b10  і 475=a ∗ b30 . 
Поділивши друге рівняння системи на 
перше одержують: 19= b3  – показникове 
рівняння, яке розв’язується методом 

логарифмування: b=
3ln
19ln 7.2≈ , a 05.0≈ . 

Отже, залежність ваги окуня від його 
довжини має вигляд y=0.05 ∗ 7.2x . 

Фабула цих задач також різноманітна, 
це може бути задача про залежність: 
середнього зросту дитини від її віку; кіль-
кості деревини (в кубометрах), яку одер-
жують з ділянки лісу певної площі, від 
похилу поверхні (в градусах), на якій рос-
те ліс; вмісту білка у траві від часу після її 
покосу. 

При вивченні експоненціальних 
залежностей, поряд з розглядом процесів 
новоутворення і розпаду можуть розгляда-
тись такі задачі біологічного змісту: 

У однолітніх лососів споживання кис-
ню з підвищенням швидкості плавання 
зростає експоненціально. Визначимо C(v) 
як споживання кисню за годину одноліт-
нім лососем, який пливе з середньою 
швидкістю v м/c. Нехай С(0)=100 і 
C(3)=800 (відповідних одиниць). Знайдіть 
С(1) і C(2). 

Розв’язуючи задачу учні використо-
вують експоненціальну залежність 
C(v)= 0C е kv , яка є математичною моделлю 
процесу що розглядається, та початкові 
умови C(0)=100 і C(3)=800. При цьому 
поступово визначаються значення 0C  і 

е k : 100=C 0 (е k ) 0 , отже 0C =100. Потім 
одержують рівність 800=100(е k ) 3 ,звідки 
е k =2. Отже залежність, про яку йдеться в 
задачі, має вигляд: C(v)=100 ∗ 2 v .Звідки 
C(1)=200, C(2)=400.  

Вивчення експоненціальних нерівнос-
тей також корисно пов’язувати з розгля-
дом проблемних ситуацій про розчинення 
солі, про зміну концентрації сахарози, про 
визначення ступеня забруднення узбіччя 
доріг свинцом та інших. 

Для прикладу запропонуємо таку 
задачу: 

Ступінь забруднення узбіччя доріг 
свинцом (у мг на м 2 за рік) обчислюється 
за формулою: C=0,012Aе k11,0− +0,37 3 A , 
де A – інтенсивність руху (число тран-
спортних засобів) за добу і k – відстань від 
краю дороги в метрах. Знайдіть залежність 
між величинами С і k для доріг, по яким 
проїжджає відповідно 1000 і 3000 тран-
спортних засобів за добу. Границею безпе-
ки вважається ступінь забрудненості 
10 мг/м 2 свинцю на рік. На якій відстані 
від краю дороги починається безпечна 
зона в кожному з цих випадків? У скільки 
разів в кожному з даних випадків забруд-
неність дороги полотна перевищує допус-
тиму норму? 

Запропонована задача зводиться до 
розв’язування експоненціальних нерівнос-
тей: 12е k11,0− +3,7≤10 і 36е k11.0− +5,3≤10 
способом логарифмування. При цьому 
визначають ,що при інтенсивності руху 
1000 транспортних засобів за добу безпеч-
на зона починається на відстані 5,86 м від 
краю дороги, а при інтенсивності руху 
3000 транспортних засобів за добу безпеч-
на зона починається на відстані 18,51 м від 



 
 
 

© Sokolenko L. 
 

 

103

краю дороги. В першому випадку забруд-
неність дорожного полотна перевищує до-
пустиму норму в 1,57 рази , а у другому в 
4,13 рази. 

У шкільному курсі алгебри і початків 
аналізу вже стало традиційним перед 
введенням означення похідної розглядати 
класичні задачі, які привели до даного 
поняття: задачу механіки про визначення 
миттєвої швидкості і геометричну задачу 
про визначення положення дотичної до 
кривої в певній точці. При розв’язуванні 
згаданих задач доводиться проводити ті ж 
самі міркування, що і при розв’язуванні 
численних задач природознавства, а саме 
задач про визначення швидкості зростання 
популяції та швидкості хімічної реакції. 

Розгляд цих задач буде корисним для 
учнів які вивчають математику у класах 
природничого профілю. Оскільки його ме-
тою є узагальнення спільного способу роз-
в’язування різноманітних задач, то для 
проведення розгляду доцільно використа-
ти таблицю 2, в якій будуть виділені чоти-
ри кроки даного способу: надання неза-
лежній змінній x приросту ∆ x; знаход-
ження приросту залежної змінної ∆ y; 

складання відношення 
x
y

∆
∆ , яке виражає 

середню швидкість зміни функції; знаход-

ження lim
0→∆x x

y
∆
∆ , яка є швидкістю зміни 

функції заданого значення аргументу x. 

Таблиця 2 

 
 
З’ясування біологічного та хімічного 

змісту похідної дає можливість розглядати 
з учнями цікаві прикладні задачі в яких 
йдеться про природничі процеси та явища 
,а також задачі з медичною тематикою. 
Серед них можна виділити задачі в 
розв’язуванні яких похідна відіграє 
першорядну роль та прикладні задачі на 
застосування похідної з метою 
дослідження функції на монотонність, 
екстремум, знаходження найбільшого та 
найменшого значень функції тощо. 
Розглянемо декілька таких задач. 

Задача 1. При добавленні в 
бактеріальне середовище 
антибактеріальний агент викликає 
зменшення популяції бактерій. Знайдіть 
швидкість зміни чисельності популяції в 
моменет часу t, якщо відомо, що через t 

хвилин після добавлення агента популяція 

нараховує p(t)=p 0 ∗ 2 3
t

 бактерій. 
Використовуючи біологічний зміст 

похідної, учні знаходять швидкість зміни 
чисельності популяції у момент часу t:  

P`(t)= -
3
1 p 0

32
t−

∗ ln∗ 2= -
3
1 ln 2 p(t). 

Задача 2.При якій кислотності сума 
гідроген-іонів H +  і гідроксид-іонів OH −  в 
одиниці об’єму води буде найменшою? 

Розв’язуючи цю задачу слід ввести 
позначення: x – концентрація гідроген-
іонів H + , y – концентрація гідроксид-іонів 
OH −  та пригадати закон: xy=k, де k – 
стала для води (при 25 0 C k=10 14− ). 

Задача зводиться до знаходження 
найменшого значення функції 
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u=x+y=x+
x
k . Продиференціювавши фун-

кцію u(x)=x+
x
k  знаходять: 

u `(x)=1- 2x
k , u `(x)=0 при x= k± . 

Оскільки x>0 ,то функція має єдину 
стаціонарну точку на всій області 
визначення. Знайшовши другу похідну 

u '' (x)= 3

2
x
k  та її значення в стаціонарній 

точці u '' ( k )=
k

2 >0 , на основі достат-

ньої умови існування екстремума функції 
роблять висновок, що точка x= k  є 
точкою мінімуму. Завдяки єдності 
стаціонарної точки, функція u(x) досягає в 
ній найменшого значення. За згаданим 
законом y= k . Отже, сума іонів води 
буде найменшою, якщо концентрації іонів 
H +  і OH − , будуть рівні між собою, тобто 
при нейтральній реакції. 

Зрозуміло, що розв’язання останньої 
задачі потребує певних знань з курсу хімії 
основної школи і тому її краще пропону-
вати у спеціалізованих класах відповід-
ного профілю. 

Задача 3. Кількість хворих p(t) під час 
епідемії грипу змінювалась з часом t (ви-
мірюється у днях) від початку вакцинації 

населення за законом p(t)=
100

200
2 +t

t . Виз-

начте час максимуму захворювання, інтер-
вали його зростання і спадання та побу-
дуйте графік заданої функції. 

Ця задача на відміну від попередніх не 
потребує певних знань з суміжних предме-
тів, але її фабула викликає зацікавленість 
майбутніх спеціалістів медичної галузі. 

При вивченні інтеграла та його засто-
сувань в класах природничого профілю 
існує можливість продовжити навчання 
учнів математичному моделюванню. 

Розглянемо задачу яка приводить до 
поняття інтеграл і розв’язується за тим же 
алгоритмом що і традиційна для шкіль-
ного курсу алгебри і початків аналізу 

задача про визначення площі криволіній-
ної трапеції. 

Задача 4. Виведіть формулу для об-
числення кількості речовини, яка вступила 
в хімічну реакцію за проміжок часу 
[ 1τ ; 2τ ], швидкість хімічного перетворен-
ня якої v=v(t). 

Оскільки v=v(t) неперервна і невід’єм-
на функція на відрізку [ 1τ ; 2τ ], то для 
розв’язання задачі виконують такі кроки: 

1) Розбиття відрізка [ 1τ ; 2τ ] на n 
рівних частин точками  
1τ =t 0 <t1<t 2 <…<t 1−k <t k <…<t 1−n <t n = 2τ ; 

2) Знаходження довжини кожного з 
відрізків [t 1−k ;t k ] (k= n,1 ): 

t k -t 1−k =( 2τ - 1τ )/n= t∆ ;  
3) Утворення добутків v(t 1−k )∆ t – 

приростів кількості речовини, яка вступи-
ла в реакцію за проміжок часу t∆ ; 

4)Знаходження суми добутків:  
m n =(v(t 0 )+v(t1 )+v(t 2 )+…+v(t 1−n )) t∆  

– наближене значення приросту кількості 
речовини, яка вступила в хімічну реакцію;  

5) m=lim
∞→n

m n  – приріст кількості ре-

човини ,яка вступила в хімічну реакцію за 
проміжок часу [ 1τ ; 2τ ]. 

Застосувавши поняття інтеграла при-
ходять до висновку: кількість хімічної 
речовини m, яка вступила в хімічну реак-
цію за проміжок часу [ 1τ ; 2τ ] дорівнює  

∫
2

1

)(
τ

τ

dttv                              (1) 

За таким же алгоритмом одержують 
формулу (1) приросту P особин популяції за 
проміжок часу [ 1τ ; 2τ ] ,але в цьому випад-
ку v(t) – швидкість зростання популяції. 

На основі одержаних вищє загальних 
результатів виникає можливість конкре-
тизувати прикладні задачі таким чином: 

Задача 5. Швидкість зміни концентра-
ції речовини ,що вступила в реакцію, 
виражається функцією v=3t+1, де t – час (в 
с), v – швидкість (в моль/с ∗ м 3 ). Як змі-
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ниться концентрація речовини за час t1=0 
до t 2 =5 c? 

Задача 6. Швидкість зростання попу-
ляції пеніцилінових грибків при необме-
женості ресурсів живлення описується 
експоненціальним законом v=ae kt . Знай-
діть приріст чисельності популяції P∆  за 
проміжок часу 0ttt −=∆ . 

Обидві задачі розв’язуються методом 
безпосереднього інтегрування. Оскільки 
v(t)=C`(t) ,то C(t) – концентрація речовини 
і первісна для v(t), тому  

C(5)-(0)= ∫ +
5

0

)13( dtt =(
2

3 2t + t)
5

0
=42.5 

(моль/м 3 ). 
Приріст чисельності популяції 

∫=∆
t

t

ktaeP
0

dt=
k
a e kt t

t0
=

k
a (e kt -e 0kt )= 

=P(t)-P(t 0 ).  
Розглянуті в даній статті деякі типи 

прикладних задач природничого змісту 
переконують у можливості систематич-
ного застосування методу математичного 
моделювання під час вивчення курсу 
алгебри і початків аналізу старшої школи. 
Такий підхід до побудови курсу створює 
умови для досягнення кожним учнем 
,який навчається у профільному класі, 
практичної компетентності. Розв’язуючи 
такі задачі, учні прийдуть до висновку, що 
побудова навіть досить простих матема-
тичних моделей потребує володіння не 
тільки відповідним математичним апара-

том, а й знаннями з суміжних природ-
ничих дисциплін (зокрема хімії, біології). 

Запропоновані щойно задачі не обме-
жують всі типи прикладних задач природ-
ничого змісту, що сприяють навчанню 
учнів математичному моделюванню у 
профільних класах. Інші типи таких задач 
будуть розглянуті в наступних публіка-
ціях. 

 
1.Програми для загальноосвітніх навчаль-

них закладів, спеціалізованих шкіл, гімназій, 
ліцеїв природничого профілю. / Бродський Я.С., 
Павлов О.Л., Сліпенько А.К., Афанасьєва О.М. 
– Київ: Навчальна книга, 2003. 

2.Математика: Програма для загально-
освітніх навчальних закладів, 5-12 класи. – 
Київ, Ірпінь: Перун, 2005. – 64 с. 

3.Соколенко Л.О. Прикладна спрямова-
ність шкільного курсу алгебри і початків ана-
лізу: Навч. посібник. – Чернігів: Сіверянська 
думка, 2002. –128с. 

4.Соколенко Л.О. Про необхідність ство-
рення системи прикладних задач природни-
чого характеру для профільного навчання ма-
тематики // Дидактика математики: пробле-
ми і дослідження: Міжнародний збірник 
наукових робіт. Вип. 24. – Донецьк: ДонНУ, 
2005. – С.218-222. 

5.Вельскер К., Лепманн Л., Леппман Т. 
Математика. Учебник для 11 класса. – 
Таллин: Коолибри,1999. – 336с. 

6.Чалий О.В., Стучинська Н.В., Меленев-
ські А.В. Вища математика. Навч. посібн. для 
студ. мед. та фармац. навч. закладів. – К.: 
Техніка, 2001. – 204с. 

 

 
 

 
Резюме. Соколенко Л.А. МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ БИОЛОГИЧЕС-

КИХ, ХИМИЧЕСКИХ, МЕДИЦИНСКИХ ПРОЦЕССОВ И ЯВЛЕНИЙ В КЛАССАХ 
ЕСТЕСТВЕННОГО ПРОФИЛЛЯ. Раскрыты возможности обучение учеников математическому 
моделированию в классах химико-биологического и экологического профилей. Представленны 
простейшие математические модели естественных процессов и явлений. 

 
Summary. Sokolenko L. MATHEMATICAL MODELLING OF BIOLOGICAL, CHEMICAL, 

MEDICAL PROCESSES AND PHENOMENA FOR THE FORMS OF NATURAL TYPE OF 
STUDYING. The possibilities of students’training in mathematical modeling are discovered. The most 
simple natural processes and phenomena are presented. 

 
Надійшла до редакції 15.02.2006 р. 


