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У статті розглянута проблема формування екологічних переконань учнів на уроках 
математики та позаурочний час і розкрито можливості навчання школярів математичному 
моделюванню у класах хіміко-біологічного профілю. 

 
 
В сучасних умовах навчання виявлено 

протиріччя між завданнями математичної 
освіти, спрямованими на здобуття систем-
них знань, всебічний, гармонійний розви-
ток учнів, виховання висококультурної, 
освіченої особистості та недостатнім мето-
дичним забезпеченням, необхідним для 
розв�язання цих завдань. За останні деся-
тиріччя екологічна освіта формується як 
нова галузь педагогічно теорії і шкільної 
практики. Поряд з цим в сучасних психо-
лого-педагогічних дослідженнях практич-
но відсутні праці з методики викладання 
математики, пов�язані з екологічною осві-
тою і вихованням. Актуальність їх перед-
бачена новою концепцією шкільної 
математичної освіти та Державним стан-
дартом загальної середньої математичної 
освіти в Україні. У роботах методистів із 
даної проблеми виникає суперечність між 
ціллю екологічного виховання, яка вклю-
чає формування системи наукових знань, 
поглядів і переконань, що забезпечують 
становлення в учнів відповідального від-
ношення до природи, і наявністю засобів 
для досягнення цілі в процесі навчання 
математики. Враховуючи існування цієї 
невідповідності, проблемою нашого 
дослідження вибрані шляхи підвищення 
ефективності екологічного виховання учнів 
загальноосвітніх шкіл в процесі навчання 
математики в класах хіміко-біологічного 
профілю. 

Математична наука знаходить широке 
використання в розв'язанні ряду основних 
питань екології: вивчення біосфери як 
цілісної природної системи, прогнозуван-
ня і оптимізація взаємодії між біосферою і 
суспільством, раціональне використання і 
охорона природних ресурсів, вивчення 
різних видів забруднень середовища і 
методів боротьби з ними і т.д. (Г.І.Марчук, 
В.І.Лаврік, О.Б.Горстко, А.Р.Ціцкішвілі, 
А.А.Умнов, А.Е.Алоян, Ю.М.Свірєжєв) 
[4,5,11,14,15]. Використання у досліджен-
нях математичних методів при розв'язанні 
екологічних проблем будується на комп-
лексній основі, з врахуванням міжпред-
метних зв'язків. Ми виходили з того, що 
результатом навчально-виховного процесу 
в школі повинно бути формування в 
школярів наукового світогляду, ядром 
якого виступає система наукових переко-
нань з використанням математичного 
моделювання. Отже, екологічна освіта і 
виховання однією із кінцевих своїх цілей 
повинні мати формування екологічних 
переконань учнів. В ході дослідження 
з'ясувалось, що більшість вчителів 
відчувають труднощі з підбором 
повідомлень природоохоронної спрямова-
ності, затрудняються у виборі методів 
навчання, що володіють найбільшим 
потенціалом виховного впливу на учнів. 
Вища математика, завдяки математич-

ному моделюванню, має безпосереднє 
відношення до розв�язання назрілих 
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екологічних проблем [3,4,9,10]. Що ж сто-
сується шкільної (елементарної) матема-
тики, то вона, на жаль, стоїть осторонь 
розв�язання не тільки цих проблем, але й 
екологічної освіти та виховання учнів. 
Такий непривабливий стан справ поясню-
ється, в першу чергу, недбалим відношен-
ням до питань екологічної освіти і вихо-
вання такої науки, як методика викладання 
математики. Потрібно так будувати вив-
чення курсу математики, щоб учні наочно 
переконалися в постійному розвитку 
математики під впливом практики. Адже 
практика вимагає для розв�язання своїх 
чергових задач розвитку математики, її 
методів та ідей. Оскільки практичне життя 
буде вимагати постійного вдосконалення і 
створення нових технічних систем, спосо-
бів обробітку ґрунту, лікування хвороб, 
неперервної уваги до проблем екології, 
математика буде одержувати все нові і 
нові задачі від різних галузей життєвої 
практики. Перед тим, як приступити до 
розв�язання екологічних задач, що стоїть 
перед нами, ми складаємо модель явища, 
яке вивчаємо, фактично використовуємо 
прийнятий в математиці аксіоматичний 
метод: вимоги до нашої моделі є не чим 
іншим, як аксіомами, що лежать в основі 
математичного розв�язання конкретної 
прикладної задачі. Проте потрібно особли-
ву увагу звернути на специфіку викорис-
тання математичних знань. Відомо, що 
процес використання математики розби-
вається на три етапи: етап формалізації, 
тобто побудови математичної моделі; 
етап внутрішньомодельного розв�язання 
задачі; етап інтерпретації, на якому 
одержане математичне розв�язання пере-
водиться на мову вихідної ситуації і вже 
на ньому змістовно інтерпретується. 
Потрібно відмітити, що саме перший етап 
вимагає від школярів ґрунтовного знання 
законів природознавства, щоб вміти 
грамотно будувати математичні моделі, 
використовуючи виявлені кількісні зако-
номірності досліджуваної практичної зада-
чі. В ході експериментального досліджен-
ня нами встановлено, що традиційна 
основна увага в шкільній математиці 

звертається на прищеплення навичок 
внутрішньомодельного розв�язання задач, 
перший та третій етапи залишаються явно 
в тіні. Для посилення політехнічного 
спрямування вивчення математики необ-
хідно підвищити увагу саме до етапів 
формалізації і інтерпретації, не обмежую-
чи всю справу лише розв�язанням тексто-
вих задач. Моделювання є основою 
пізнання людиною навколишнього світу. 
Проводячи експерименти, теоретичні 
дослідження, навіть обговорювання влас-
них дій, намірів, висновків, ми з учнями 
практично займаємось моделюванням. 
Цілі, задачі, засоби й методи моделювання 
у цих випадках значно відрізняються один 
від одного, але загальна спрямованість 
залишається єдиною � одержання нового 
знання шляхом випробування (досліджу-
вання) деякого замінника реального 
об'єкта дослідження � моделі. У випадку 
експериментальних досліджень моделлю є 
реальний об'єкт, який має ту саму фізичну 
природу, що й досліджуваний об'єкт. При 
теоретичних дослідженнях модель має 
знакову форму � математичних формул, 
співвідношень, рівнянь, а задачею моде-
лювання є встановлення нових знань про 
об'єкти, що описуються цими співвідно-
шеннями. Обговорення встановлює слуш-
ність тих припущень і висновків, які були 
зроблені, шляхом моделювання відношен-
ня до них досвідчених співрозмовників. 
Більшість прикладних задач зводяться до 
математичних, які розв'язуються різнома-
нітними обчислювальними методами. Зав-
дяки моделюванню математика має пряме 
відношення до розв'язання неминучих 
екологічних проблем. Ми переконані, що 
саме методистам і вчителям потрібно 
здійснювати екологізацію навчальних 
предметів, особливо математики, що 
сприятиме формуванню в учнів екологіч-
ного світогляду. Стає загальноприйнятим 
визначення математики як науки про 
структуру математичних об'єктів, що 
дозволяє розглядати її як якісний метод 
дослідження. При цьому вона може бути 
використана скрізь, де знання організовані 
у вигляді функціонально структурної 
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системи з достатньою повнотою і досто-
вірністю. 
Наше завдання � побудувати вивчення 

курсу математики таким чином, щоб учні 
наочно побачили, що математика постійно 
розвивається під впливом практики, адже 
саме практика постійно вимагає для 
розв'язання своїх чергових задач розвитку 
математики, її методів та ідей. В якості 
передумови до вирішення даної проблеми 
ми використали положення, згідно з яким 
найважливішим утворенням особистості, 
що визначає її поведінку, є переконання 
[12]. Таким чином, про можливе 
спрямування діяльності людини в природі 
можна говорити згідно стану його 
екологічних переконань. Виділення такого 
напрямку в проблемі екологічного вихо-
вання зумовило виникнення цілого ряду 
питань, а саме: 

1) На основі яких показників можна 
говорити про наявність в учнів екологіч-
них переконань? 

2) Яким чином можна виявити основні 
показники сформованості екологічних 
переконань? 

3) Який стан екологічних переконань є 
характерним для нинішніх школярів? 

4) Яким чином в процесі навчання 
математики можна впливати на розвиток 
даної якості особистості школяра? 
В період шкільного навчання форму-

вання екологічних переконань учнів здійс-
нюється в навчальній діяльності в класах 
хіміко-біологічного профілю, головним 
організатором якої є вчитель. В програмах, 
підручниках і методичних посібниках для 
вчителів питання екологічної освіти і 
виховання ще не знайшли належного 
відображення і тому в практиці навчання 
математиці їх вирішення залишається 
справою окремих вчителів-ентузіастів. 
Сподіваємось, що в умовах профільної 12-
річної школи математичне моделювання 
стане засобом екологічного виховання 
учнів у процесі навчання математики, 
особливо в класах хіміко-біологічного 
профілю. Аналіз літературних джерел 
відносно структури переконань, врахуван-
ня можливостей управління процесом 

засвоєння знань і вияснення структури 
діяльності [6,12,13] дозволили нам виділи-
ти і обґрунтувати наступні умови форму-
вання екологічних переконань в процесі 
навчання учнів математиці: 

− об'єктивізацію зв'язку математичних 
знань з елементами екології і охорони 
природи; 

− повноту розкриття суттєвих власти-
востей виділених екологічних і природо-
охоронних понять; 

− спрямованість процесу засвоєння 
екологічних і природоохоронних знань на 
висвітлення суспільних цінностей і мо-
ральних норм поведінки в природі; 

− підбір екологічної інформації, яка 
забезпечує емоційний вплив на учнів; 

− використання в процесі керівництва 
засвоєнням екологічних і природоохорон-
них знань методів, прийомів організації 
пізнавальної діяльності, зміст і послідов-
ність яких забезпечують творчий рівень 
активності учнів на кожному з етапів фор-
мування переконань. 
Базуючись на психологічних законо-

мірностях процесу навчання і теорії емо-
цій, згідно із структурою такого складного 
утворення особистості як переконання, ми 
виділяємо наступні передумови його 
досягнення в процесі навчання: здійснення 
пізнавальної діяльності на теоретичному 
рівні; особистісну значущість екологічно-
го і природоохоронного матеріалу, що 
вивчається; забезпечення в процесі засво-
єння екологічних і природоохоронних 
знань творчого рівня пізнавальної актив-
ності учнів. 
Кожна задача несе в собі навчальні, 

розвивальні і виховні функції, але не 
завжди вони реалізуються. Більшість за-
дач, які пропонуються учням в процесі 
навчання математики, носять лише нав-
чаючий характер, що не відповідає сучас-
ним вимогам навчального процесу. Все це 
приводить до висновку про необхідність 
удосконалення методики навчання мате-
матики.  
На сучасному етапі проблема навчання 

учнів математичному моделюванню, 
умінням і навичкам такої роботи в 
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середній школі набула особливої гостроти. 
Важливим елементом якісного рівня 
впровадження у навчальний процес 
математичного моделювання як засобу 
екологічного виховання учнів у класах 
хіміко-біологічного профілю є класифіка-
ція, яка сприяє рухові шкільного навчання 
зі ступеня емпіричного накопичення 
знань, умінь і навичок на рівень теоретич-
ного аналізу та системного підходу. В 
основу побудови системи екологічного 
виховання психологічна наука покладає 
принцип О.М.Леонтьєва, згідно якому 
свідомість особистості породжується 
діяльністю [12]. Кінцевою метою цього 
процесу повинно стати попередження 
необоротних змін у природі і збереження 
всієї різноманітності рослинного і тварин-
ного світу. Показником високого рівня 
екологічної культури людини є її активна 
діяльність з охорони природи. 
Як і в кожному виді діяльності, у 

природоохоронній виділяємо основні 
структурні компоненти: інтелектуальний, 
операційний і мотиваційний. Характерні 
особливості кожного з цих компонентів 
визначаються специфікою даного виду 
діяльності. До складу інтелектуального 
компоненту природоохоронної діяльності 
входять екологічні знання, операційного � 
вміння і навички з охорони природи, 
мотиваційного � сукупність збуджуючих 
причин діяльності людини в природі. До 
основних умінь і навичок природоохо-
ронної діяльності, які можна сформувати в 
учнів під час навчання їх у школі, 
відносять уміння: оцінювати стан навко-
лишнього середовища, найближчого при-
родного оточення; правильно поводитися 
в конкретній ситуації; захистити навко-
лишнє середовище від забруднень і 
руйнувань; пропагувати сучасні проблеми 
екології і охорони природи. Процес еколо-
гічного навчання і виховання, кінцевою 
метою якого є природоохоронна діяль-
ність людини, включає: розвиток системи 
знань про взаємодію суспільства з при-
родою; формування вмінь і навичок з 
вивчення і охорони природи; розвиток 

мотивів природоохоронної діяльності 
учнів. 
При визначенні змісту екологічних і 

природоохоронних знань ми виходили з 
таких положень: 

− об�єм цих знань повинен включати 
мінімальне число специфічних для вказа-
них наук понять, що забезпечують усві-
домлення учнями суспільної значущості 
даної ідеї; 

− введення відібраних екологічних і 
природоохоронних знань не повинно 
порушувати системи математичних знань, 
що склалася; 

− екологічні і природоохоронні знання, 
що підлягають засвоєнню, повинні відпо-
відати принципам науковості і доступ-
ності. 
Врахування вказаних вимог дозволило 

на рівні даного навчального предмета 
виділили наступні базові екологічні і при-
родоохоронні поняття: навколишнє сере-
довище, антропогенний фактор, забруд-
нення та його види, природні ресурси. 
Успішне формування екологічних переко-
нань учнів неможливе без розробленої 
спеціальної програми природоохоронної 
освіти (СППО) [6,7,8]. Організаційні рівні 
реалізації програми: уроки з усіх предме-
тів, години класних керівників, позауроч-
на робота, домашня робота. Виконавці: 
вчитель математики, вчителі інших пред-
метів, класні керівники, учнівські організа-
ції, гуртки, клуби природолюбів. Консуль-
танти: вчені-природники, спеціалісти сіль-
ського господарства, лісівники, медичні 
працівники, громадська організація, еко-
логи, первинна організація товариства 
охорони природи. Умови: фахова самоос-
віта вчителів та учнів, матеріально-техніч-
на база, зв�язки з вченими профільних 
вузів, товариством охорони природи. 
Аспекти СППО: пізнавальний � роз-

ширення знань про наукову картину 
природи, формування умінь і навичок 
оберігати її; виховний � формування 
наукового світогляду, екологічної культу-
ри, почуття патріотизму, любові до приро-
ди, бережливості, працьовитості, колекти-
візму, позитивної соціальної орієнтації; 
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розвиваючий � розвиток творчих здібнос-
тей, навичок дослідництва, експерименту-
вання, винахідництва. Прийнята в теорії 
виховання поетапність формування пере-
конань дозволяє виділити наступні види 
діяльності учнів: ознайомлення з ідеєю; 
накопичення інформації, яка підтверджує 
її істинність; закріплення даної ідеї в ході 
дискусійного обговорення. Встановлення 
такої послідовності визначило підхід до 
відбору методів навчання і побудову мето-
дики, що забезпечує її дотримання. 
В ході дослідження виявилось, що на 

першому етапі формування екологічних 
переконань найбільш доцільне викорис-
тання методів інформаційно-повідомлю-
ючого характеру: розповідь, евристична 
бесіда, розв�язування задач. В їх реалізації 
основна роль належить вчителю, який в 
процесі повідомлення інформації виділяє 
ту чи іншу природоохоронну ідею, орієн-
тує на неї увагу учнів, виключаючи при 
цьому виникнення помилкових думок і 
суджень. В накопиченні знань про явища 
соціальної дійсності, необхідних для 
обґрунтування думки, що виникла, введен-
ні і закріпленні її у внутрішньому плані 
особистості школяра найбільш результа-
тивними виявились: бесіда, спостереження, 
робота з літературою, екскурсії. При 
закріпленні екологічних знань у внутріш-
ньому плані і прояві дієвої сторони переко-
нань, що утворилися на їх основі, найбільш 
ефективними були: бесіди проблемно-
узагальнюючого характеру, уроки-конфе-
ренції, семінари, тематичні ранки. Творчий 
рівень пізнавальної активності на всіх 
етапах формування екологічних переко-
нань забезпечується як змістом ввідної 
інформації, так і способами її передачі та 
організацією діяльності по її засвоєнню. 
Пізнавальний інтерес у своєму розвитку 
може бути виражений різними станами. 
Умовно можна розрізняти наступні послі-
довні стадії розвитку пізнавального інтере-
су: цікавість, допитливість, пізнавальний 
інтерес, теоретичний інтерес. 
Відбір методів навчання повинен 

насамперед забезпечувати обґрунтоване 
підведення учнів до свідомого засвоєння 

екологічних і природоохоронних ідей. Це 
може відбутися як у процесі пояснення 
навчального матеріалу, так і в процесі 
засвоєння самими учнями. З прийомів 
пояснення матеріалу найбільш 
придатними для цієї мети є ті, що заснова-
ні на логічних умовиводах: індукції і 
дедукції. Враховуючи, що матеріал еколо-
гічної і природоохоронної спрямованості 
на уроках математики не є основним, а 
тільки пов�язаний з ним логічно, у відборі 
методів навчання повинен переважати 
індуктивний підхід. 
Методи навчання, які застосовує вчи-

тель для формування екологічних пере-
конань учнів, повинні забезпечувати їх 
активну пізнавальну діяльність протягом 
усього процесу засвоєння екологічних 
знань. У зв�язку з цим головне місце в 
системі роботи вчителя повинні зайняти 
проблемно-пошукові методи. Можуть бути 
використані, наприклад, такі частково-
пошукові завдання: на передбачення 
наслідків дії екологічних факторів; на 
планування дослідження; на домислення 
певних ситуацій; на пояснення ситуації; на 
вибір раціонального засобу застосування 
природних ресурсів; на передбачення 
можливих наслідків своєї діяльності чи 
діяльності інших людей. 
При плануванні екологічного вихован-

ня на уроках математики добір методів 
навчання повинен забезпечувати високий 
ступінь самостійності учнів під час вико-
нання завдань з екологічної тематики. У 
зв�язку з цим, поряд з методами організації 
навчальної діяльності під керівництвом 
вчителя, слід застосовувати методи самос-
тійної роботи учнів. Перевагу в них повин-
ні мати: робота з книжкою та додатковою 
інформацією; підготовка рефератів і пові-
домлень; складання і розв�язування мате-
матичних задач на основі фактичного мате-
ріалу екологічного чи природоохоронного 
змісту; виконання завдань дослідницького 
характеру.  
Важливою вимогою до методів навчан-

ня є те, що вони повинні стимулювати 
інтерес до еколого-математичного матеріа-
лу і сприяти розвитку мотивації природо-
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охоронної діяльності учнів. Значною мірою 
реалізації цих вимог відповідають пізна-
вальні ігри (ділові, рольові), навчальні 
дискусії, створення емоційно-моральних 
ситуацій. Можливі напрями екологічного 
виховання учнів такі: розкриття математич-
них закономірностей окремих явищ приро-
ди; з�ясування ролі математики, математич-
ного моделювання у розв�язанні екологіч-
них проблем; виховання екологічної куль-
тури, відповідальності за стан навколиш-
нього середовища. 
Практика роботи вчителів-експеримен-

таторів показує, що формування в учнів 
екологічних знань у процесі викладання 
математики може відбуватися в таких 
формах навчальної діяльності: розв�язу-
вання задач, підібраних учителем; скла-
дання задач учнями; побудова діаграм, 
графіків; короткі повідомлення на уроці; 
тематичні заняття гуртка, екскурсії; напи-
сання рефератів, оформлення планшетів, 
альбомів. Проте природоохоронна освіта 
не під силу вчителеві одного предмета, в 
тому числі і вчителеві математики, це 
робота багатопланова і має реалізовува-
тися в певній комплексній системі за 
участі вчителів початкових класів і вчите-
лів-предметників. З іншого боку, у поза-
урочній роботі, в системі самонавчання і 
мати не лише прикладний, але й пізна-
вальний та дослідницький характер. 
Історично так склалося, що математика 
виникла з практичних потреб людини на 
основі задач, висунутих самим життям, і 
розвивалася в процесі знаходження їхньо-
го вирішення, пошуку екологічних пріори-
тетів. Пошуки розв�язків окремих задач 
спонукали вчених розробляти нові методи 
досліджень, створювати досконалі алго-
ритми, відкривати невідомі закономірнос-
ті. Усе це сприяло розвитку математичної 
науки. В цей період активно продовжува-
лась робота з математичного моделювання 
динаміки популяцій і міжпопуляційних 
взаємодій, але на перший план стали 
виходити задачі, пов�язані з моделюван-
ням екосистем в цілому. Виник новий 
напрямок математичного моделювання в 
екології � імітаційне моделювання екосис-

тем. Якщо традиційні напрями математич-
ного моделювання орієнтувались на якісне 
вивчення екологічних процесів, то ціллю 
імітаційного моделювання, породженого 
потребою прогнозу, стали кількісні 
передбачення змін конкретних екосистем 
[3,9,10]. Терміни �модель�, �моделюван-
ня�, �математична модель� і �математичне 
моделювання� використовуються дуже 
часто, але в кожен з них вкладаються різні 
поняття. В останні роки словом �модель� 
стали користуватися настільки широко і в 
різних ситуаціях, що без жодних пояснень 
може виникнути неточна уява, про що 
йдеться мова. Виходячи з аналізу значної 
кількості таких визначень, можна зробити 
висновок про недоцільність говорити про 
моделі і моделювання взагалі, а про 
конкретні моделі і моделювання в певних 
галузях наук. Під моделлю розуміємо таку 
розумово-уявну або матеріально реалізо-
вану систему чи фізичний об�єкт, яка 
відображає та відтворює об�єкт досліджен-
ня і здатна замінити його так, що її подаль-
ше вивчення та дослідження дає нам нову 
інформацію про цей об�єкт. Під моделю-
ванням розуміють процес формалізації 
фізичного об�єкта, метою якого є створен-
ня певного аналогу об�єкта � його моделі, 
адекватної йому [8]. 
Наведене вище означення математич-

ної моделі є складним і недостатньо 
зрозумілим. Визначення поняття �матема-
тична модель� стає доступнішим, якщо 
для однієї із відомих простих математич-
них моделей відповісти на такі запитання: 
Що саме є характеристиками стану 
об�єкту? Які параметри об�єкту, процесу 
чи системи? Що є вихідною інформацією? 
Що є початковими умовами і звідки 

вони отримані? Які граничні умови? Якого 
характеру рівняння можуть складати 
основні співвідношення моделі?  
Математичне моделювання як один з 

найефективніших методів наукового 
дослідження, є комплексне дослідження 
властивостей фізичного об�єкта з 
допомогою створеної його математичної 
моделі на ЕОМ, включає в себе наступний 
ряд етапів [8].  
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І. Фізична постановка задачі. 
ІІ. Створення математичної моделі. 
ІІІ. Розробка методу побудови розв�яз-

ку моделі, його алгоритмізації та програм-
ної реалізації на ЕОМ. 
ІV. Перевірка математичної моделі на 

адекватність. 
V. Дослідження на математичній 

моделі. 
VI. Перенесення одержаних на матема-

тичній моделі даних на фізичний об'єкт, 
вивчення і використання одержаної інфор-
мації в практичній діяльності. Основним 
засобом навчання школярів математич-
ному моделюванню є задачі. Проведене 
дослідження дозволило виділити структу-
ру системи задач, яка реалізує їх навчаль-
ні, розвивальні і виховні функції. Вдало 
підібрана система задач забезпечила фор-
мування навичок та вмінь математичного 
моделювання на досить високому рівні. 
Ця система задач носить інтегрований 
характер, вона складається з підсистем 
задач, створених у рамках кожного нав-
чального предмета (математика, хімія, біо-
логія, тощо). Всі вони містять прикладні 
задачі. Прикладні задачі � це задачі, які 
поставлені зовні математики і розв�язую-
ться математичними засобами. Особливу 
увагу в класах хіміко-біологічного профі-
лю надаємо прикладним задачам екологіч-
ного спрямування. Прикладні задачі, як і 
будь-які інші задачі, у процесі навчання 
математики виконують дидактичні функ-
ції, основними з яких є навчаюча (форму-
вання системи математичних знань, умінь 
і навичок на різних етапах засвоєння); 
виховна (формування наукового світогля-
ду, пізнавального інтересу і самостійності, 
навичок навчальної праці, моральних 
якостей особистості); розвиваюча (розви-
ток логічного мислення, оволодіння ефек-
тивними прийомами розумової діяльнос-
ті). Розв�язання задачі прикладного харак-
теру зводиться до побудови та досліджен-
ня відповідної математичної моделі. Роз-
в�язування задач здійснюється за спроще-
ною евристичною схемою діяльності мате-
матичного моделювання, яка складається з 
послідовності наступних етапів: Поперед-

ній аналіз об�єкта дослідження. Побудова 
моделі. Реалізація моделі математичними 
методами. Аналіз одержаних результатів 
та їх перенесення на образ, що вивчається. 
За своїми дидактичними цілями задачі 
поділяються на тренувальні (для вироб-
лення стійких умінь і навичок) і розвиваю-
чі (для розвитку творчого мислення). 
Тренувальні задачі � задачі досить просто-
го змісту, такі, що текст задачі містить 
підказку у виборі математичної моделі. 
Саме тренувальні задачі повинні бути 
першими, що забезпечить поетапне оволо-
діння евристичною схемою діяльності 
математичного моделювання. Встановле-
но, що учні успішніше розв�язують мате-
матичні задачі, якщо під час навчального 
процесу систематично використовують 
задачі із ведучими розвивальними функ-
ціями. Розвивального спрямування зада-
чам надає елемент дослідження або 
нестандартність постановки умови чи 
вимоги задачі. Задачі, які мають навчальні 
функції, застосовуються для первинного 
ознайомлення із вивченими поняттями, 
формулами, теоремами, відпрацювання 
навичок у стандартних ситуаціях, форму-
вання умінь застосовувати методи розв�я-
зування задач. Реалізація інтегрованих 
зв�язків у творчій діяльності учнів, що з 
достатньою ефективністю вдається здійс-
нити при впровадженні в навчальний 
процес з математики евристичної схеми 
діяльності математичного моделювання з 
міжпредметним змістом, сприяє форму-
ванню тих умінь і навичок, які є загальни-
ми для природничо-наукових дисциплін. 
Серед них можна виділити: обчислюваль-
ні, вимірювальні, графічні, вміння і навич-
ки моделювання, вміння вести спостере-
ження за досліджуваним об�єктом і зміна-
ми, що відбуваються з ним, здобувати нові 
знання, уміння і навички в процесі 
самостійної роботи, тощо. Досвід показує, 
що учні досить часто не вміють вико-
ристовувати знання на практиці, вони 
вільно відповідають на складні запитання 
з теми, але не відповідають на ті, які 
потребують уміння поєднувати в єдине 
ціле знання з різних дисциплін і циклів. В 
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наступній статті ми наведемо приклади 
задач, на яких зручно відпрацьовувати 
етапи вище вказаної схеми, розглядаючи 
їх в діалектичній єдності і чіткій послі-
довності, сприяючи засвоєнню цілого 
(схеми) через засвоєння його частин 
(етапів). В процесі математичного моде-
лювання відбувається швидкий перехід від 
одного етапу до іншого, що сприяє 
активному засвоєнню учнями спрощеної 
схеми евристичної діяльності математич-
ного моделювання в цілому.  
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Резюме. Грибюк Е.А. МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ КАК СПОСОБ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ УЧЕНИКОВ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ 
МАТЕМАТИКИ В КЛАССАХ ХИМИКО-БИОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ. 
Рассматривается проблема внедрения этапов деятельности математического моделирования 
как способа экологического воспитания учеников в процессе обучения математики в классах 
химико-биологического профиля. 

Summary. Hrybyuk O. MATHEMATICAL MODELLING AS A MEANS OF 
ECOLOGICAL EDUCATION OF PUPILS IN THE PROCESS OF TEACHING 
MATHEMATICS IN FORMS OF SPECIALIZED STUDY OF CHEMISTRY AND BIOLOGY. 
In the paper we study the problem of implementing activity stages of mathematical modelling as a 
means of ecological education of pupils in the process of teaching mathematics in forms specialized in 
study of chemistry and biology. The pedagogical effectiveness of the suggested methods was checked 
during experimental teaching. 
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