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Описуються математичні спецкурси, що відіграють важливу роль у забезпеченні навчання 

студентів початкам моделювання й формуванню їхніх дослідницьких умінь. Також запропоно-
вана організація навчання, що передбачає не лише індивідуальний підхід, але й сприяє форму-
ванню і розвитку прийомів розв’язання професійно орієнтованих біологічних завдань різної 
складності, подальшому вдосконаленню навчання. 

 
Ключові слова: математичне моделювання, математичні спецкурси, формування дослід-
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Постановка проблеми. На сучасному 

етапі розбудови вищої освіти відзначається 
необхідність удосконалення традиційних 
підходів до організації навчального проце-
су на основі  створення методичних систем 
професійно орієнтованого навчання. Такий 
підхід має свої особливості, а саме: викори-
стання особистісно-орієнтованих техноло-
гій; поєднання та інтеграцію аудиторної та 
позааудиторної діяльності; розширення 
міжпредметних зв'язків та посилення прик-
ладної спрямованості змісту навчання (І.І. 
Баврін [1], І.А. Зайцев [2], Л.О. Соколенко 
[7], А.В.Хуторський [10] та ін.). Якщо оха-
рактеризувати відношення студентів-
біофізиків до запровадження методичної 
системи професійно орієнтованого навчан-
ня, то треба відмітити, що у процесі роботи 
за цією системою спостерігається зростан-
ня інтересу студентів до розв'язування за-
дач прикладного спрямування, зокрема бі-
ологічних, в порівнянні з теоретичними чи 
тренувальними математичними вправами, 
бо такі завдання демонструють можливості 
реалізації знань у життєвих ситуаціях, го-
тують до вивчення професійно спрямова-
них дисциплін. 

Деякі професійно орієнтовані завдання 
для студентів-біофізиків природно розгля-
дати як моделі прикладних процесів, що 
допускають їх розв’язання із застосуван-
ням ймовірносно-статистичного апарату 

[4, 5]. Тому введення спеціального курсу 
«Математичні моделі в біології» для сту-
дентів біологічних спеціальностей є повні-
стю виправданим. 

Метою даної роботи є виявлення ролі 
спеціального курсу «Ймовірнісно-статис-
тичні методи в біології» у забезпеченні на-
вчання студентів-біофізиків початкам мо-
делювання, формуванні в них дослідницьких 
умінь та описання організаційних форм 
навчання за  цим спецкурсом. 

Виклад основного матеріалу. Існує 
ряд положень, зазначає Л.І.Нічуговська, 
пов'язаних з поняттям математичної моде-
лі, а саме: схожість реального об'єкту і мо-
делі; ідеалізація, схематизація цього об'єк-
ту при переході до моделі; ігнорування 
властивостей об'єкту, які є неістотними 
для дослідження, що проводиться; фунда-
ментальна роль гіпотез при побудові мо-
делей одного і того ж об'єкту; вимога аде-
кватності властивостей об'єкту, який дос-
ліджується і вимога простоти моделі; су-
перечність цих вимог, принципово набли-
жений характер моделі [6]. Успішність 
роботи з математичного моделювання за-
лежить від уміння враховувати вказані 
вище положення, а також наступні елеме-
нти математичного моделювання: 

1) заміна початкових термінів вибра-
ними математичними еквівалентами; 

2) оцінка повноти початкових даних і 
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введення при необхідності відсутніх чис-
лових даних; 

3) вибір точності числових значень, ві-
дповідних змісту задачі; 

4) виявлення можливості здобуття да-
них для розв’язання завдання на практиці. 

Тому не менш важливою метою на-
вчання студентів-біофізиків є формування: 

1) правильного розуміння особливос-
тей відображення математикою явищ на-
вколишнього світу; 

2) уміння будувати прості математи-
чні моделі реальних явищ і процесів; 

3) уміння застосовувати математич-
ний апарат для розв’язання біологічних 
проблем. 

Найбільш складним підходом для ро-
зуміння і використання студентами-
біофізіками є застосування до розв’язання 
задач ймовірносно-статистичного підходу, 
який реалізований в курсі «Математичні 
моделі в біології». 

Під час навчання студентів-біофізиків 
деякі ймовірнісні моделі реальних прикла-
дних процесів доцільно розглядати у ви-
гляді професійно орієнтованих задач. 
Розв’язання таких задач сприяє кращому 
розумінню теоретичних положень, активі-
зації розумової діяльності, проте вимагає 
умінь використання як загальних (евристи-
чних) прийомів (аналіз, синтез, порівняння, 
узагальнення, систематизація, конкретиза-
ція, абстрагування тощо), так і спеціальних 
евристик (моделюй, намалюй картинку, 
досліджуй по частинах тощо). Необхідно 
ставити студента в ситуацію, що вимагає 
формалізації прикладної ситуації і інтерп-
ретації математичних понять і тверджень в 
термінах, що відповідають біології [7, 8]. 
При цьому доцільне обговорення питань, 
пов'язаних з дослідженням даної моделі: 

 питання про існування розв’язків; 

 питання про єдиність розв’язку; по-
шук умов, що забезпечують єдиність 
розв’язку; 

 як впливає на розв’язок зміна тих 
або інших параметрів моделі; дослідження 
моделі на стійкість; 

 виявлення, залежно від параметрів, 
змістовних властивостей і особливостей мо-
делі і її розв’язків (екстремуми, області моно-
тонності, симетрія, обмеженість і таке інше); 

 дослідження граничної поведінки 
моделі при граничній зміні її параметрів; 

 питання спрощення моделі; 

 вибір оптимального розв’язання [3]. 
Наведемо приклад біологічної задачі, 

розв’язування якої вимагає застосування 
ймовірносно-статистичного апарату. Розг-
ляд такої задачі дозволяє розвивати вміння 
моделювати реальні процеси оточуючого 
світу, тобто  формує дослідницькі вміння 
майбутнього фахівця в області біології. 

Задача. В результаті екологічної інспе-
кції зафіксований факт викиду в водоймище 
забруднених витоків. Відомо, що потенцій-
ними джерелами забруднення можуть бу-
ти два підприємства, причому статистика 
екологічних порушень свідчить:  

1) перше підприємство робить викиди 
забруднених витоків у водоймище в серед-
ньому в 9 разів частіше, ніж друге; 

2) в середньому в 15% витоків першого 
і в 92% витоків другого підприємства рі-
вень ртуті перебільшує гранично допус-
тиму концентрацію (ГДК). 

Визначити, якому підприємству може 
належати виявлений викид, якщо взята 
проба показала перебільшення ГДК ртуті. 

Побудову моделі почнемо з формалі-
зації задачі (перекладу її на мову матема-
тики) та з аналізу основних припущень 
умови завдання. 

Нехай подія 1Н  – полягає в тому, що 

викид зроблено першим підприємством; 

2Н  – викид зроблено відповідно другим 

підприємством. Позначимо через П  – по-
дію, яка полягає в тому, що у забруднених 
витоках рівень ртуті перевищує ГДК, а 

через П  – відповідно протилежну подію, 
тобто що у забруднених витоках рівень 
ртуті не перевищує ГДК. 

Побудуємо схему задачі. Оскільки ста-
тистика спостережень свідчить, що перше 
підприємство робить викиди в середньому 
в 9 разів частіше, ніж друге, то наше пер-
ше припущення полягає в тому, що ми бу-

демо вважати, що ймовірності подій 1Н  і 

2Н  дорівнюють відповідно 1( ) 0,9Р Н  , 

та 2( ) 0,1Р Н  . Також виходячи зі статис-

тики спостережень, можемо зробити друге 

припущення, а саме: 1( / ) 0,15Р П Н  , 
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1( / ) 0,85Р П Н  , 2( / ) 0,92Р П Н  , 

2( / ) 0,85Р П Н  . Таким чином, схема 

задачі буде мати наступний вигляд.  

 
Оскільки тільки два підприємства роб-

лять викиди у водоймище, то будуємо дві 
гіпотези, які співпадають з раніше описа-

ними подіями 1Н  і 2Н . 

Для визначення того, якому з підпри-
ємств належить шкідливий викид, обчис-
лимо наступні умовні ймовірності: 

1( / )Р Н П  та 2( / )Р Н П . 

Скористуємося формулою Байєса: 

1 1
1

( / ) ( )
( / )

( )

Р П Н Р Н
Р Н П

Р П


 , аналогічно, 

2 2
2

( / ) ( )
( / )

( )

Р П Н Р Н
Р Н П

Р П


 .  

Ймовірність ( )Р П  події П  знайдемо 

за формулою повної ймовірності, скорис-
тавшись схемою задачі:  

1 1 2 2( ) ( / ) ( ) ( / ) ( )Р П Р П Н Р Н Р П Н Р Н     

Після розрахунків отримуємо: 

1

0,9 0,15
( / ) 0,595

0,9 0,15 0,1 0,92
Р Н П


 

  
, 

2

0,1 0,92
( / ) 0,405

0,9 0,15 0,1 0,92
Р Н П


 

  
. 

Так як 1 2( / ) ( / )Р Н П Р Н П , то з бі-

льшою ймовірністю можна стверджувати, 
що викид забруднених витоків належить 
першому підприємству, тобто екологічна 
інспекція має розпочати перевірку саме з 
нього. 

Якісна підготовка студентів-біофізиків 
вимагає цілого банку професійно орієнто-
ваних задач. Для створення систем таких 
задач було проаналізовано і структуровано 
зміст математичних дисциплін. 

Аналіз навчально-методичної і науко-
вої літератури показав, що завдання, які 
приводяться більшістю авторів, охоплю-
ють в основному лише розділи курсу ста-
тистики. В той же час розділи, що відно-

сяться до курсу теорії ймовірності, на по-
няттях яких базуються поняття статисти-
ки, містять обмежену кількість завдань 
біологічного змісту. Для створення систем 
завдань, що сприяють розвитку дослідни-
цьких умінь, були застосовані: метод варі-
ації і морфологічний метод конструюван-
ня завдань [9]. 

Наведемо приклад нових завдань, які 
побудовані за допомогою даних методів. 
Початковою задачею була наступна: 

Задача. В інфекційному відділенні 20 
хворих на дифтерією, 6 хворих на паро-
тит і 4 хворих на кір. Ймовірність швид-
кого одужання для хворого на дифтерію – 
0,9, для хворого на паротит – 0,8 і для 
хворого на кір – 0,75. Знайти ймовірність 
того, що хворий, що вибраний навмання, 
швидко одужає?  

Дана задача допускає можливість варі-
ації питання.  

Наприклад, в інфекційному відділенні 
20 хворих на дифтерію, 6 хворих на паро-
тит і 4 хворих на кір. Ймовірність швидко-
го одужання для хворого на дифтерію – 
0,9, для хворого на паротит – 0,8 і для хво-
рого на кір – 0,75. Знайти ймовірність то-
го, що хворий, що вибраний навмання, 
буде одужувати повільно? 

Модифікація умови задачі дає можли-
вість знов варіювати постановку питання. 
Наприклад: 

а) знайти ймовірність того, що хворий, 
який швидко одужав і якого було вибрано 
навмання, був хворий на дифтерію; 

б) знайти ймовірність того, що хворий, 
який швидко одужав і якого було вибрано 
навмання, був хворий на паротит; 

в) знайти ймовірність того, що хворий, 
який швидко одужав і якого було вибрано 
навмання, був хворий на кір; 

г) знайти ймовірність того, що хворий, 
який повільно одужав і якого було вибра-
но навмання, був хворий на дифтерію; 

д) знайти ймовірність того, що хворий, 
який повільно одужав і якого було вибра-
но навмання, був хворий на паротит; 

е) знайти ймовірність того, що хворий, 
який повільно одужав і якого було вибра-
но навмання, був хворий на кір. 

Отримані таким чином задачі є подіб-
ними, і тому можуть бути включені у зміст 
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практичних, контрольних і індивідуальних 
завдань, забезпечуючи різноманітність 
варіантів. 

Завдання, що складають систему, 
спрямовані на формування і розвиток ба-
гатьох дослідницьких прийомів. Проте, 
модифікуючи завдання, можна робити 
упор на той або інший прийом. 

Розглянемо задачу. 
Задача. У деякому колективі чоловіків 

і жінок порівну. Серед чоловіків тих, що 
палять - 30%, серед жінок тих, що па-
лять - 10%. Знайти ймовірність того, що 
навмання вибрана особа палить. 

Для розв’язання даного завдання вико-
ристовуються не лише загальні, але й спе-
ціальні евристичні прийоми, такі як «мо-
делюй», «намалюй картинку», «досліджуй 
по частинах» [223]. 

Модифікуємо задачу. У деякому коле-
ктиві чоловіків і жінок порівну. Серед чо-
ловіків тих, що палять - 30%, серед жінок 
тих, що палять - 10%. Навмання вибрана 
особа палить. Знайти ймовірність того, що 
нею є чоловік.  

Така модифікація спрямована на форму-
вання евристики «досліджуй по частинах». 

Наступна модифікація. У деякому ко-
лективі чоловіків і жінок порівну. Серед 
чоловіків тих, що палять - 30%, серед жі-
нок тих, що палять - 10%. Навмання виб-
рана особа палить. Що ймовірніше, що це 
чоловік, чи що це – жінка?  

Ця модифікація спрямована ще й на 
евристику «порівнюй». 

Продовжуючи модифікацію, отримує-
мо наступну задачу. У деякому колективі 
чоловіків і жінок порівну. Серед чоловіків 
тих, що палять – 30%, серед жінок тих, що 
палять – 10%. Статистика свідчить, що 
курці беруть лікарняний в середньому в 
два рази частіше, ніж ті, хто не палять. Ві-
домо, що хтось із співробітників знахо-
диться на лікарняному. Яка ймовірність 
того, що це чоловік, який палить?  

Така задача спрямована на евристику 
«узагальнюй». 

Добравши такими прийомами достат-
ню кількість навчальних задач за різними 
темами курсу і об'єднавши їх в системи, 
можна організувати процес навчання 
розв’язанню професійно орієнтованих за-

дач, що допускають застосування ймовір-
нісного апарату. 

Задачі мають бути сформульовані так, 
щоб їх розв’язання вимагало використання 
певних розумових прийомів, сприяло 
кращому розумінню теоретичних поло-
жень, активізації розумової діяльності 
студентів, що є передумовою формування 
дослідницьких умінь. 

Форми організації навчання можуть 
бути вибрані таким чином: після прослу-
ховування лекційного матеріалу і прове-
дення практичного заняття, на якому роз-
в'язуються задачі біологічного змісту, від-
працьовуються основні теоретичні факти, 
визначення понять і теореми, студентам 
групи на початку заняття пропонується 
набір задач за відповідною темою, і вони 
самостійно їх розв'язують. Викладач при 
цьому перевіряє і консультує кожного 
студента окремо. Дана форма організації 
практичного заняття передбачає індивіду-
альний підхід до кожного студента, дозво-
ляє пропонувати сильнішим з них завдан-
ня підвищеної складності. 

Оскільки контроль успішності є не-
від’ємною частиною навчального процесу 
та сприяє успішній самостійній роботі 
студентів, то для його організації ми обра-
ли професійно-орієнтовані тестові завдан-
ня та використали тестову оболонку, що є 
в наявності. Вона випадково генерує кож-
ному студенту індивідуальний набір тес-
тових завдань потрібної складності за ко-
жною темою. Цей набір включає питання, 
як теоретичного характеру, так и завдання 
на відпрацьовування базових умінь, а та-
кож професійно орієнтовані завдання різ-
ного рівня складності. Після виконання 
всіх завдань тесту на екран виводиться 
кількість балів, що набрав студент. 

Після закінчення тестування прохо-
дить підведення підсумків роботи і обго-
ворення питань, що виникли. Така робота 
значно активізує роботу кожного студен-
та. Всі вони можуть переглянути ті за-
вдання, в яких було допущено помилку, та 
відразу ж отримати консультацію з тих 
завдань, які не зрозуміли або ж розв’язали 
з помилкою. Тобто, відразу ж з'ясовуються 
і ліквідовуються прогалини в знаннях. 

Апробація запропонованої технології 
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навчання проводилася на кафедрі біофізи-
ки Донецького національного університе-
ту в групах студентів спеціальності «Біо-
фізика».  

Одним з позитивних чинників вияви-
лося підвищення інтересу до навчального 
матеріалу, більш усвідомлене засвоєння 
основних понять курсу, підвищення інте-
ресу до математичного моделювання реа-
льних біологічних процесів, бажання са-
мостійно засвоювати матеріал, знаходити 
міжпредметні зв'язки, формулювати за-
вдання і цілі досліджень. Слід зазначити 
також активізацію спільної роботи і взає-
модопомоги студентів шляхом обговорен-
ня задач, які викликали особливий інтерес 
або труднощі в розв’язанні, і подальшої 
роботи для ліквідації прогалин в знаннях. 

Для з'ясування відношення студентів 
до такої організації роботи за спецкурсом 
було проведено анкетування. Воно з'ясу-
вало, що, на думку студентів, за рахунок 
розв’язання професійно-орієнтованих за-
вдань даний спецкурс є дуже корисним 
для становлення їх, як майбутніх фахівців, 
змінює їхнє відношення до фундамента-
льних дисциплін, що вивчалися на пер-
шому курсі. 

Висновки. На наш погляд, математич-
ні спецкурси відіграють важливу роль у 
забезпеченні навчання студентів початкам 
моделювання та формуванні їхніх дослід-
ницьких умінь, а запропонована організа-
ція навчання передбачає не лише індиві-
дуальний підхід, але й сприяє формуван-
ню і розвитку прийомів розв’язання про-
фесійно орієнтованих біологічних задач 
різної складності, більш активному залу-
ченню студентів до обговорення нового 
матеріалу на лекціях, що в свою чергу 
сприяє поповненню банку професійно орі-
єнтованих завдань і подальшому вдоско-
наленню навчання. 
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Резюме. Тимошенко Е.В. РОЛЬ МАТЕМАТИЧЕСКИХ СПЕЦКУРСОВ В ОБЕСПЕ-

ЧЕНИИ ОБУЧЕНИЯ НАЧАЛАМ МОДЕЛИРОВАНИЯ СТУДЕНТОВ-БИОФИЗИКОВ. В 
статье описываются математические спецкурсы, играющие важную роль в обеспечении обучения 
студентов началам моделирования и формирования их исследовательских умений. Также предложе-
на организация обучения, которая предусматривает не только индивидуальный подход, но и способ-
ствует формированию и развитию приемов решения профессионально-ориентированных биологиче-
ских задач различной сложности, дальнейшему совершенствованию обучения. 
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Abstract. Tymoshenko E. THE ROLE OF MATHEMATICAL SPECIAL COURSES IN 

PROVIDING MODELLING LEARNING PROCESS BASIS FOR STUDENTS-BIOPHYSICISTS. 
This work purpose is to identify the role of the "Probabilistic and statistical methods in biology" spe-
cial course in providing modelling learning process basis for students-biophysicists and their research 
skills formation, as well as to describe the learning organizational forms. 

It is proved that some probability models of real application processes is appropriate to consider 
as professionally oriented tasks during students’ biophysicists learning. Such problems solution con-
tributes to the better understanding of theoretical positions, to the mental activity intensification, but 
requires the skills of using both a general heuristic techniques, and also specific heuristics. The author 
insists that the student must be placed in a situation that requires the application problem formaliza-
tion and the mathematical concepts and statements interpretation in the terms of biology. The article 
provides the biological problems examples, which solving requires the probability and statistical in-
strument using. 

The author describes the variation method and the morphological method of construction prob-
lems that were used to create problems’ systems facilitating the research skills development. The au-
thor also gives examples of new problems that are built by means of these methods and constitute the 
system directed at many research techniques formation and development. 

This paper describes the organization and success learning control forms, the results of learning 
are adduce. More deliberate understanding of the course basic concepts, increasing students’ interest 
to the mathematical modelling are noted in the article. 

 

Key words: mathematical modelling, mathematical special courses, research skills formation, pro-

fessionally oriented biological problems. 
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