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Вступ
Актуальність теми дослідження. Одне з головних завдань сучасної
шкільної природничо-математичної освіти полягає у формуванні в учнів
наукового

світогляду.

ознайомленню

учнів

Важлива
з

роль

методом

у цьому

процесі

математичного

відводиться

моделювання.

Це

пояснюється тим, що цей метод володіючи властивостями загального методу
наукового пізнання у шкільному навчанні відіграє роль інтегруючого
чинника щодо предметного змісту шкільної математики і природничих
предметів.
Останнім часом значно поширилося застосування методу моделювання
у всіх галузях науки, техніки, економіки, виробництва, він широко
використовується при розв’язуванні практичних завдань у техніці й
економіці. Тому формування в учнів вміння математичного моделювання є
важливим завданням сучасної шкільної освіти, в першу чергу, природничоматематичної.
Математичне моделювання — потужний метод пізнання зовнішнього
світу, прогнозування й управління. Аналіз математичної моделі дозволяє
проникнути в суть досліджуваних явищ. Немає такої сфери життя і
діяльності людини, де б не використовувалися математичні моделі. Історія
методології математичного моделювання запевняє: вона може і повинна бути
інтелектуальним

ядром

інформаційних

технологій

всього

процесу

інформатизації суспільства [213].
Моделювання у навчанні природничих предметів, зокрема в процесі
розв’язування задач, є матеріалізованою формою продуктивної розумової
діяльності учнів, а самі моделі – як продукти і як засоби її здійснення.
Використання різних видів моделей створює підґрунтя для оволодіння
школярами

вміннями

самостійно

відкривати

знання,

стимулює

їх

пізнавальний інтерес, предметну зацікавленість, позитивно впливає на
мотивування учнів до навчання, активізує самостійний пошук ними способів
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розв’язування навчальних проблем, а отже, сприяє формуванню системи
природничо-математичних
повсякденному

житті

та

знань,

навичок

майбутній

і

трудовій

умінь,

необхідних

діяльності,

у

розвитку

конструктивного мислення як невід’ємної складової загальної культури
людини.
Розвиток в учнів правильних уявлень про характер відображення
математичних явищ і процесів реального світу, ролі математичного
моделювання в науковому пізнанні і на практиці має велике значення для
формування у них наукового світогляду.
Результати досліджень, проведених психологами В. В. Давидовим [87],
А. К. Марковою [159], Л. М. Фрідманом [257] та ін., свідчать, що спеціальне
цілеспрямоване навчання учнів методу моделювання є ефективним засобом,
який суттєво впливає на характер їхньої навчальної діяльності: вона стає
більш усвідомленою, цілеспрямованою і продуктивною.
При цьому ми враховували загальновизнані провідні психологічні
теорії: поетапного формування розумових дій (П .Я. Гальперін) [64];
розвивального навчання (Л. В. Занков, Д. Б. Ельконін, В. В. Давидов) [[106];
[278]; [85]]; змістового узагальнення (В. В. Давидов) [84]; програмованого
навчання (Н. Ф. Тализіна) [237]; проблемного навчання (В. М. Вергасов,
Т. Я. Лернер, А. М. Матюшин, М. І. Махмутов) [41; [146]; 123; [164]];
розвитку пізнавального інтересу (Г. І. Щукіна) [276]; оптимізації навчання
(Ю. К. Бабанский) [14]; активізації розумової діяльності (А. К. Маркова,
Т. І. Шамова) [159]; [263].
Основні

методичні

положення

навчання

учнів

математичного

моделювання розкрито в роботах Б. В. Гнєденка [78], В. М. Монахова [173],
С. І. Шварцбурда

[267],

В. В. Фірсова

[250],

Г. М. Возняка

[55],

Л. Р. Калапуши [114], Л. О. Соколенко [230].
В основу пропонованих в нашій роботі компонентів методичної
системи формування вмінь математичного моделювання в учнів покладено
теорію діяльності, розроблену С. Л. Рубінштейном [212] та О. М. Леонтьєвим
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[143], а також запропоновану П. Я. Гальперіним [65] концепцію поетапного
формування розумових дій.
Результати досліджень, проведених психологами В. В. Давидовим,
Л. І. Айдаровою, А. К. Марковою, Л. М. Фрідманом та ін., свідчать, що
спеціальне

цілеспрямоване

навчання

учнів

методу

моделювання

є

ефективним засобом, який суттєво впливає на характер їхньої навчальної
діяльності: навчання стає більш

усвідомленим,

цілеспрямованим та

продуктивним.
Розвиток умінь математичного моделювання в учнів під час вивчення
окремих навчальних предметів розглядали Ю. К. Бабанський, В. І. Бондар,
М. І. Бурда,

Л. В. Занков,

В. Ф. Паламарчук,

Л. Н. Ланда,

О. І. Пометун,

І. Я. Лернер,

М. М. Скаткін,

О. І. Ляшенко,
З. І. Слєпкань,

О. М. Топузов та ін.; у контексті вдосконалення процесу навчання
математики засобами методу математичного моделювання – М. І. Бурда,
О. І. Глобін,

М. П. Лапчик,

В. М. Монахов,

Ю. І. Мальований,

В. М. Остапенко,

А. В. Скороход,

Р. Ю. Маханов,
А. А. Столяр,

І. Ф. Тесленко, Л. П. Червочкіна, М. Й. Ядренко та ін.; під час використання
ІКТ для розв’язування навчальних і практичних задач – В. Ю. Биков,
Ю. О. Дорошенко,

А. П. Єршов,

М. І. Жалдак,

О. А. Кузнецов,

В. В. Лапінський, В. С. Лєдньов, Г. С. Луньова, Л. Г. Лучко, Л. М. Калініна,
Л. А. Карташова, Ю. І. Машбиць, В. М. Монахов, Н. В. Морзе, Ю. А. Первін,
О. В. Співаковський, І. Ф. Тесленко, Т. В. Тихонова та ін.
Основні
моделювання

методичні
розкрито

положення
в

роботах

навчання

учнів

Б. В. Гнєденка,

математичного
В. М. Монахова,

С. І. Шварцбурда, В. В. Фірсова. В Україні найбільш глибокі і змістовні
наукові

дослідження

в

цьому

напрямі

проведено

Г. М. Возняком,

Л. Р. Калапушею, Л. О. Соколенко та ін. Учені, розробляючи методи
математичного моделювання та його застосування в різних галузях науки й
техніки, ще наприкінці минулого століття дійшли думки про необхідність
навчання математичного моделювання учнів загальноосвітніх шкіл.
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Аналіз науково-методичної літератури та практики шкільного навчання
показали, що, незважаючи на широке застосування методу математичного
моделювання в різних навчальних дисциплінах, формування в учнів
відповідних умінь відбувається переважно на уроках математики. Це, на
нашу думку, значно знижує дидактичну ефективність використання
названого методу в процесі навчання. Подолати таку обмеженість, на наш
погляд, можливо, якщо формування умінь математичного моделювання буде
відбуватися не лише на уроках математики, а й при вивченні всіх
природничих предметів.
Особливого значення розв’язання проблеми формування та розвитку у
старшокласників умінь математичного моделювання набуває у зв’язку з
переходом старшої школи до профільного навчання. Це зумовлює
необхідність проведення досліджень, пов’язаних з розробкою ефективних
методів та засобів формування та розвитку у старшокласників умінь
математичного моделювання при вивченні природничих предметів.
Таким чином, актуальність проблеми розвитку у старшокласників
умінь математичного моделювання при вивченні природничих предметів
визначається, з одного боку, необхідністю оволодіння старшокласниками
вміннями математичного моделювання як універсального методу пізнання
дійсності, а з іншого — відсутністю відповідних методичних розробок.
Вищенаведене зумовило вибір теми нашого дослідження: «Розвиток
умінь математичного моделювання старшокласників у процесі навчання
природничо-математичних предметів».
Об’єктом дослідження є процес навчання математики й природничих
предметів у старшій (профільній) школі.
Предметом дослідження є дидактичні умови ефективного розвитку у
старшокласників умінь математичного моделювання під час вивчення
математики та природничих предметів.
Мета дослідження: теоретично обґрунтувати та розробити дидактичні
умови розвитку вмінь математичного моделювання у старшокласників у

7
процесі навчання природничо-математичних предметів.
В основу дослідження покладено таку гіпотезу: якщо при вивченні
природних явищ і законів, а також при розв'язуванні задач та практичних
завдань на уроках усіх природничих предметів застосовувати спеціальну
систему дидактичних умов, форм і методів розвитку в старшокласників умінь
математичного
послідовності

моделювання
допоміжних

на

підставі

моделей,

то

побудови
це

та

дослідження

сприятиме

підвищенню

ефективності навчання математики й природничих предметів, формуванню в
учнів уявлення про модельний характер пізнання, розвитку пізнавальних і
творчих здібностей школярів.
1. На підставі сформульованих мети та гіпотези дослідження визначено такі
завдання:
2. Проаналізувати стан досліджуваної проблеми в науково-методичній
літературі та практиці роботи загальноосвітніх навчальних закладів.
3. Уточнити

перелік

та

операційний

склад

умінь

математичного

моделювання, визначити показники й рівні їхньої сформованості у
старшокласників.
4. Визначити

дидактичні

умови

ефективного

розвитку

вмінь

математичного моделювання в старшокласників у процесі навчання
природничо-математичних

предметів

й

розробити

відповідну

дидактичну модель.
5. Розробити курс за вибором «Математичне моделювання як метод
розв’язування прикладних проблем».
6. На основі зазначеного курсу експериментально перевірити ефективність
упровадження розробленої дидактичної моделі у процесі навчання
старшокласників природничо-математичних предметів.
Методологічною

основою

дослідження

є

теорія

пізнання:

системний, комплексний, діяльнісний та особистісно-орієнтований підходи
формування

особистості

О. Н. Леонтьев,

(Г. О. Атанов,

С. І. Подмазін,

П. Я. Гальперін,

В. В. Сєріков,

В. В. Давидов,

С. Д. Смирнов),

тоерія
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математичного

моделювання

А. М. Колмогоров,
роботи

із

Л. Д. Кудрявцев,

застосування

навчальному
Ю. С. Рамський,

(В. М. Глушков,

процесі

Б. В. Гнеденко,

О. А. Самарский,

інформаційно-комунікаційних
(М. І. Жалдак,

О. В. Співаковський),

А. М. Тихонов),
технологій

А. П. Єршов,

Закон

України

у

Н. В. Морзе,
«Про

освіту»,

Державна національна програма «Освіта» («Україна XXI століття»),
Національна Доктрина розвитку освіти України у XXI столітті та нормативні
документи.
Для досягнення мети та виконання поставлених завдань дослідження
застосовувалися такі методи:
– теоретичні: аналіз філософської, психолого-педагогічної, соціологічної
та методологічної літератури, навчальних програм, дисертаційних
досліджень, що дало змогу визначити стан розробленості проблеми
дослідження та уточнити суть і структуру категоріально-понятійного
апарата методу математичного моделювання;
– емпіричні: спостереження за навчальною діяльністю з використанням
методу математичного моделювання, педагогічний експеримент, під
час

якого

здійснено

опитування

(анкети,

бесіди,

тестування,

інтерв’ювання) учнів і суб’єктів навчально-виховного процесу з метою
визначення

особливостей

використання

методу

математичного

моделювання;
– емпірико-теоретичні: термінологічний аналіз категорій дослідження,
аналіз документів суб’єктів навчально-виховного процесу, аналогія,
синтез, методи математично-статичного аналізу для визначення
показників

рівнів

сформованості

умінь

застосовувати

метод

математичного моделювання учнями.
Наукова новизна одержаних результатів дисертації полягає в тому,
що вперше:
– визначено й теоретично обґрунтовано дидактичні умови розвитку в
старшокласників

умінь

математичного

моделювання

у

процесі
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навчання природничо-математичних предметів;
– з’ясовано критерії та показники сформованості вмінь математичного
моделювання у старшокласників на міжпредметній основі;
– розроблено дидактичну модель розвитку в старшокласників умінь
математичного

моделювання

в

процесі

навчання

природничо-

математичних предметів у вигляді курсу за вибором «Математичне
моделювання як метод розв’язування прикладних проблем»;
– удосконалено термінологію, пов’язану з тлумаченням базових понять
дослідження.
Практичне значення дослідження полягає в розробці методики
реалізації

дидактичних

умов

розвитку

в

старшокласників

умінь

математичного моделювання під час навчання математики та природничих
предметів;

розробленні

й

упровадженні

в

навчальний

процес

експериментальних навчальних закладів програми міжпредметного курсу за
вибором

«Математичне

моделювання

як

метод

розв’язування

прикладних проблем» для учнів класів природничо-математичного профілю;
підготовці методичних рекомендацій для вчителів.
Обґрунтованість і вірогідність отриманих результатів і висновків
забезпечено чіткістю та визначеністю методологічних і теоретичних
вихідних позицій; використанням комплексу взаємодоповнюючих методів,
адекватних завданням і логіці дослідження; репрезентативністю статистичної
вибірки; тривалим характером дослідження; зафіксованою повторюваністю
результатів педагогічного експерименту; поєднанням кількісного і якісного
їхнього аналізу; зіставленням отриманих даних із результатами досліджень
інших авторів.
Структура дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох
розділів, висновків до розділів, загальних висновків, списку використаних
джерел зі 286 найменування та 10 додатків. Основний зміст дисертації
викладено на 181 сторінках, робота містить 26 таблиць, 7 схем і 11 рисунків.
Загальний обсяг дисертації становить сторінок 231.

10
Розділ 1. Теоретичні засади проблеми дослідження
1.1. Аналіз стану досліджуваної проблеми в науково-методичній
літературі та практиці роботи загальноосвітніх навчальних
закладів. Результати констатувального експерименту.

Поняття

„моделювання”

є

об’єктом

дослідження

у

філософії,

психології, педагогіці та інших галузях науки й техніки. Над проблемою
з’ясування змісту цього понятттяпрацювали такі вчені як М. М. Амосов [7],
С. І. Архангельський [11],
А. М. Кочергін [135],

В. А. Веников [51],
А. І. Ліпкін [148],

Л. Р. Калапуша [114],
А. Д. Мишкіс [177],

О. А. Самарський [213], В. О. Штоф [274] та ін.
Значний внесок у становлення та розвиток методу моделювання на
різних етапах розвитку людства внесли Г. Галілей, І. Ньютон, М. Фарадей,
Дж. Максвел, У. Кельвін, Г. Лоренц, Е. Резерфорд, А. Ейнштейн, Н. Бор та ін.
Моделювання

було

одним

з

основоположних

методів

у

теоріях

А. Ейнштейна. Вирішальним етапом до створення послідовних атомних
теорій послугувала запропонована Н. Бором модель атома Гідрогену.
Як вважає А М. Кочергін, після того, як було усвідомлено сам факт
необхідності використання моделювання, воно почало перетворюватися на
універсальний метод пізнання, завойовуючи статус гносеологічної категорії і
стаючи по праву складовою частиною теорії пізнання [135]. За своїм
характером моделювання є близьким до аналогії та експерименту,
абстрагування та ідеалізації, проте має цілком самостійне значення.
Одним із головних завдань сучасної методики навчання математики є
виокремлення загальних методів пізнання і загальних способів навчальної
діяльності з тим, щоб зробити їх предметом навчання математики. Це
можливо здійснити, залучивши до навчального процесу математичне
моделювання. Про доцільність такого виду діяльності свідчать і дидактичний
аналіз, і досвід реалізації такого підходу в навчанні. Таким чином, можна
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стверджувати, що широке застосування методу математичного моделювання
є цілком виправданим у навчанні математики. Крім того, побудова курсу
математики на основі ідеології математичного моделювання сприяє
встановленню гармонійних міжпредметних зв’язків різного характеру.
Зі слів відомого американського вченого Р. Куранта, математика вивчає
моделі, тобто мисленнєві конструкції реального світу. Наприклад, геометрія
пропонує моделі, які описують чи відображають різноманітні аспекти
довколишнього простору [141].
Ідеї і методологія математичного моделювання виникли в 40-50-ті роки
XX

століття

і

математичного

продовжують
моделювання

розвиватися.
були

Фундаторами

А. М. Колмогоров,

методології

А. М. Тихонов.

О. А. Самарський, Б. В. Гнеденко. Ще в 70-80-х роках минулого століття
прийшли до думки про необхідність навчання математичного моделювання
учнів загальноосвітньої школи.
Відомий

радянський

математик,

професор

А. М. Колмогоров,

розглядаючи питання про сучасну математику та навчання її в школі,
зазначав: «Орієнтуючись на майбутнє, необхідно вже зараз будувати
шкільний курс так, щоб учні були підготовлені до сприйняття нових аспектів
прикладної математики…. Завдання полягає в тому, щоб уже в школі
переконливо

довести,

що

"сучасна

математика"

дозволяє

будувати

математичні моделі реальних ситуацій і процесів, що вивчаються в
застосуваннях, не тільки не гірше, але логічно послідовніше і простіше, ніж
традиційна» [127].
Професор

психології

Л. М. Фрідман

вважав,

що

моделювання

допомагає здолати труднощі, що виникають під час розв’язування задач: «Ці
труднощі можуть бути, по-перше, суто психологічного характеру, пов’язані
зі складністю задачі… Для подолання цих труднощів використовують всілякі
моделі у вигляді схем, креслень тощо, які називаються допоміжними
моделями задачі… По-друге, труднощі можуть бути змістовного характеру,
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коли суб’єкт для розв’язання даної задачі замінює її іншою – її моделлю, яку
можна назвати вирішальною." [257]
У 60 — 70 х роках минулого століття була проведена спроба
впровадити в математику теоретико-множиний підхід без розуміння того,
засобами яких математичних моделей можливо було цього досягти. Дана
спроба виявилась невдалою (порушено як доказову, так і наочну базу), що є
прикладом

того,

до

чого

призводить

нехтування

моделюванням

у

навчальному процесі. Упродовж двадцяти наступних років необхідність
навчання математичного моделювання вже було повністю схвалено
науковою й освітньою спільнотою.
Основоположні ідеї прикладної математики та основні методичні
положення навчання із застосуванням математики розкрито в роботах
Г. М. Возняка [55],

Ю. М. Колягіна [128],

В. М. Монахова [172],

В. А. Стукалова [234], С. І. Шварцбурда [267], В. В. Фірсова [250].
Методиці розв’язування задач на основі моделювання приділено
велику увагу в роботах Ю. М. Колягіна — радянського математика-педагога,
автора підручників і посібників з математики і методики її викладання [[128];
[129]], який вважає, що вміння розв’язувати прикладні задачі утворює
складний комплекс умінь, найважливіші з яких: уміння аналізувати дану
ситуацію, співвідносити відомі елементи з невідомими, виявляти приховані
властивості та зв’язки, конструювати допоміжні моделі, висловлювати
гіпотези, здогадки, інтерпретувати результати. У його роботах описується
необхідність

розроблення

конкретної

методики

навчання

учнів

розв’язування задач.
У сучасній Україні найбільш глибокі і змістовні наукові дослідження в
цьому напрямку здійснили Л. О. Соколенко (канд. пед. наук, доцент
Чернігівського

державного

педагогічного

університету

ім. Т. Г. Шевченка) [230] та Г. М. Возняк [56].
У роботах з методології викладання фізики проблема моделювання
була в полі зору багатьох дослідників (О. І. Бугайова, Л. Р. Калапуші,
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С. Ю. Каменецького,

Ю. О. Коварського,

Р. Кусаїнова,

О. І. Песіна,

В. В. Попковича, Н. А. Солодухіна, та ін), у працях яких систематизовано та
узагальнено досвід використання моделей, розроблено їх класифікацію,
визначенно основні вимоги до навчальних моделей як засобу навчання.
Ще за радянські часи тема розвитку вмінь математичного моделювання
у школярів зацікавлювала молодих учених. Так, у 1978 р. Г. М. Морозов
розробив і експериментально перевірив методику формування в учнів
поняття математичної моделі та основних вмінь побудови математичної
моделі, основних умінь побудови математичних моделей у процесі навчання
математики в середній загальноосвітній школі. Однак це було лише початком
дослідження цієї теми. У дисертації Г. М. Морозова чітко не визначено місце
введення понять теми і навчання учнів математичного моделювання [175].
У часи встановлення незалежності дослідження науковців були
спрямовані на прикладний аспект шкільної математики. У зв’язку з
розробленням

методичного

забезпечення

для

реалізації

прикладної

спрямованості навчання математики автори звертають увагу на необхідність
навчання учнів математичного моделювання, хоч і ґрунтовно не розглядають
спеціальну методику навчання учнів [230].
У методичній теорії та практиці останніх років здійснювалися
дослідження з розвитку умінь математичного моделювання у процесі
навчання учнів стосовно напрямків, що відображають різні точки зору на
математичне моделювання в сучасних дослідженнях з методики викладання
природничо-математичних

дисциплін

[21],

[36],

[97],

[98],

[114],

[133], [176], [232].
Механізми дослідження методів математичного моделювання та
використання їх у різних галузях науки й техніки знайшли відображення у
працях В. М. Глушкова, Б. В. Гнеденка, А. М. Колмогорова, Г. М. Морозова,
А. М. Тихонова та інших дослідників. Аспекти дослідження математичних
моделей

засобами

інформаційно-комунікаційних

технологій,

зокрема

методичне забезпечення та методика навчання, розроблено М. І. Жалдаком,
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Є. І. Машбицем, Г. О. Михаліним, Н. В. Морзе, С. А. Раковим та іншими
методистами-науковцями. Методичну систему формування знань і вмінь
математичного моделювання в процесі математичної та методичної
підготовки

вчителів

математики

в

умовах

особистісно-орієнтованого

навчання висвітлено у дисертаційному дослідженні Л. Л. Панченко [187].
У ряді методичних посібників останніх років та дисертаційних роботах,
виконаних на кафедрі методики викладання Національного педагогічного
університету ім. М. П. Драгоманова розглянуті окремі аспекти застосування
елементів методології математичного моделювання в шкільному курсі
математики та фізики.
Як бачимо на кафедрах з методики навчання відомих ВУЗів
звертаються до практики застосування методу математичного моделювання
як при навчанню учнів так і майбутніх вчителів. Можна виділити такі роботи,
як [209], в якій розглянуто математичне моделювання при інтеграції курсів
математики і фізики в навчанні студентів фізичних спеціальностей педвузів, і
[244], в якій розглядаються питання формування у майбутніх вчителів фізики
вміння навчати школярів моделюванню фізичних об'єктів і явищ. Ці роботи
об'єднує спрямованість на навчання майбутніх педагогів з використанням в
навчанні

методології

математичного

моделювання.

Необхідність

використання математичного моделювання обґрунтовується з двох позицій:
як змісту, яке студенти повинні засвоїти в процесі навчання, і як способу
пізнання, яким вони повинні оволодіти.
Виділено

такі

функції

моделювання,

як:

пізнавальна,

системоутворююча, розвиваюча, функція оволодіння методом пізнання,
моделювання

є

засобом

створення

проблемних

ситуацій,

засобом

формування математичних знань. З’ясовано, що включення моделювання в
навчальний процес раціоналізує його і одночасно активізує пізнавальну
діяльність учнів. Розглянуто також різні підходи до класифікації моделей, а
також наведено приклади застосування пропонованої структури процесу
моделювання під час розв’язування задач, орієнтованих на реалізацію
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прикладної спрямованості математики [209] (дієвості математичних знань,
що забезпечує математичне моделювання реальних процесів і явищ).
Розглядається реалізація інтеграційних зв'язків у навчанні математики
студентів

фізико-математичних

спеціальностей

через

розв’язання

прикладних задач за допомогою математичного моделювання. Доведено, що
прикладні завдання формують математичну базу для пізнання процесів, що
відбуваються в природі; дані завдання служать моделями природних явищ.
Моделювання

розуміється

як

процес

відтворення

певних

аспектів,

властивостей прототипу. З’ясовано, що здійснення інтеграційних зв'язків
через прикладні задачі є одним із способів формування мотивації навчання
студентів, оскільки традиційна методика навчання вирішення задач зазвичай
спрямовує діяльність студентів на отримання числової відповіді завдання,
тому студенти слабо володіють методами наукового пізнання, не вміють
застосовувати знання, здобуті під час вивчення математики, для пояснення
процесів, що вивчаються в інших дисциплінах [187].
Щодо шкільного курсу, то зараз про необхідність системного навчання
учнів уміння математичного моделювання лише висловлюються побажання
математиків, методистів і авторів шкільної програм, зокрема і програм 12річної школи, враховуючи профільне навчання; методичне забезпечення
формування таких умінь у школярів фактично відсутнє. Однак у державному
освітньому стандарті для середньої школи вміння моделювати віднесено до
загальнонавчальних умінь. Застосування в шкільному курсі математики
методу моделювання як методу навчального пізнання, навчання учнів
моделювання природничих об'єктів і явищ — одне з основних завдань
шкільної математичної освіти.
У 60-ті роки минулого століття почалося реформування шкільної
освіти, яке мало на меті наблизити шкільний курс математики до ідей та
методів сучасної математичної науки. Хоч досягти цієї мети повною мірою і
не вдалося, все ж провідні ідеї теорії функцій, геометричних перетворень,
векторів і методів диференціального та інтегрального числення знайшли
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відображення в шкільних програмах та підручниках. Що ж стосується методу
математичного моделювання як методу наукового дослідження і навчального
пізнання, то їх систематичне та неперервне впровадження в шкільний курс в
останні чотири десятиріччя фактично обмежилося лише побажаннями щодо
їх необхідності.
Розпад СРСР у 1991 році лише поглибив негативні процеси в системі
загальної середньої освіти. Зокрема, здобуття Україною Незалежності
поставило

на

підручниками

порядок

денний

математики

необхідність

вітчизняних

авторів.

забезпечення

школи

З

нового

початком

тисячоліття можна простежити певну стабілізацію в освітянських процесах,
що виявляється в уточненні змісту математичної освіти в середніх
загальноосвітніх школах, уведенні в ужиток у середній ланці підручників з
математики вітчизняних авторів, у деякому підвищенні попиту в системі
вищої освіти на випускників шкіл, які мають високий рівень знань з
математики.
Уперше в шкільному підручнику на згадку про математичне
моделювання натрапляємо в російському підручнику за колективного
авторства Ш. А. Алімова, Ю. М. Колягіна, Ю. В. Сидорова та ін., з додатком
під назвою «Бесіда про “Математичну модель”» (автори А. Н. Тихонов та
Д. П. Костомаров). Додаток обсягом у дві сторінки майже слово в слово
нагадує перший параграф книжки цих самих авторів «Розповіді про
прикладну математику», видану ще в 1979 році [1].
Аналізуючи

сучасні

російські

підручники,

ми

знайшли

лише

згадування про математичне моделювання в параграфі підручника колективу
авторів під керівництвом О. Г. Мордковича для 9-го класу «Системи рівнянь
як математичні моделі реальних ситуацій». У даному підручнику не має ні
означення, ні етапів самого моделювання, лише на прикладах розв’язування
задач стає зрозуміло, що використовуються лише три етапи математичного
моделювання [174; с. 99-110].
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Варто відзначити підручник для 5-го класу Г. В. Дорофєєва та
Л. Г. Петерсона, який є складовою частиною неперервного курсу математики
«Учусь учиться» для дошкільнят та учнів початкової та середньої школи,
орієнтований на розвиток мислення і творчих здібностей учнів, формування в
них міцних математичних знань, загальнонавчальних умінь. Підручник
починається з теми «Математична мова» і складається з трьох параграфів:
«Математичні вирази», «Математичні моделі», «Мова і логіка». На
математичні моделі відведено 70 сторінок, зрозуміло, що наведено
найпростіші моделі і під моделлю вважають переклад на мову математики
умови прикладної задачі, але міститься багато прикладів розв’язання, багато
задач на складання математичних моделей, і що важливо уміщено зворотні
задачі, тобто за даною математичною моделлю (вираз чи рівняння)
пропонується скласти одну чи декілька прикладних задач. Автори не дають
означення математичної моделі, а на прикладах двох задач показують, що в
двох різних ситуаціях використовується одна і та сама математична модель,
при цьому зазначаючи цінність математичного моделювання. В підручнику
для 6-го класу цих самих авторів виокремлено етапи процесу математичного
моделювання, проте дані підручники є не дуже поширеними. В Україні за
підручником Л. Г. Петерсона створена програма „Росток” для початкової
школи [96].
У підручник з алгебри Г. П. Бевзи виданому в 1996 році, вперше
вміщено розділ про елементи прикладної математики, а також параграф
«Математичне моделювання». У цьому параграфі пропоновано таке
означення моделі : «Моделлю називають спеціально створений об’єкт, який
відображає властивості досліджуваного об’єкта», математичною моделлю
здебільшого називають функцію, рівняння, нерівності та їх системи.
Розглядаються три етапи моделювання (створення, розв’язання, аналіз
відповіді). У підручнику наведено також 12 прикладних задач на складання
математичних моделей [18; с. 267-271].
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Варто відзначити експериментальний підручник для 9-го класу для
поглибленого вивчення курсу алгебри авторів Т. В. Колесник., Т. М. Хмари
виданий у 2008 році. На відміну від інших підручників параграф,
присвячений
«Математичне

математичному
моделювання»,

моделюванню
а

називається

«Математична

модель

не

просто
і

метод

математичного моделювання». Математичними моделями автори називають
системи математичних співвідношень, які описують досліджуваний процес
або явище за допомогою математичних символів. Детально розв’язано і
покроково пояснено не одну, а чотири різні задачі. Задачник до цього
параграфу є трирівневим і містить значну кількість задач [120; с. 155-161].
Починаючи з 2009 року, елементи прикладної математики введено в
обов’язковий план і підручники, видані в цей період, і до нині містять розділ
прикладної математики, зокрема параграф, присвячений математичному
моделюванню. Розглянемо, як саме вводиться поняття «математичної
моделі» в основних підручниках.
У підручнику з алгебри для загальноосвітніх навчальних закладів
автори Ю. І. Мальований, Г. М. Литвиненко, Г. М. Возняк не дано чіткого
визначення математичної моделі, там зазначено, що математичною моделлю
прикладної задачі можуть бути рівняння, нерівність, функція, система
рівнянь або нерівностей тощо. Розглянуто також процес математичного
моделювання і виокремлено його основні етапи, зроблено наголос на
недопустимість ігнорування четвертого етапу (аналіз одержаних результатів).
З шести запропонованих задач це просто задачі на складання рівняння з
якими учні мали справу раніше, хоча ці задачі мають більш прикладне
характеру [156, с. 157-161].
У підручнику з алгебри для 9-го класу В. Кравчука, М. Підручної,
Г. Янченка дано таке означення математичної моделі: математична модель —
це опис якогось реального об’єкта чи процесу мовою математики. Дано лише
три кроки розв’язування задач з будь-якої галузі з використанням
математики, а саме:
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1) формулюють задачу мовою математики, тобто будують математичну
модель;
2) розв’язують одержану математичну задачу;
3) записують математичний розв’язок мовою, якою було сформульовано
початкову задачу.
У додатковому матеріалі «Для тих, хто хоче знати більше» наведено
історичні факти, зокрема про те, як спираючись лише на математичні моделі,
астрономи Дж. Адамс (Англія) й У. Левір’є (Франція) незалежно один від
одного дійшли висновку про існування не відомої тоді ще планети і вказали її
розміщення, за даними розрахунками астроном Г. Галле (Німеччина)
знайшов цю планету, її назвали Нептуном. Також згадується про П. Дірка і
К. Д. Андерсона які на початку ХХ століття відкрили позитрон.
Щодо вправ, то вони поділені на рівні, є також усні задачі (всього 23
вправи),

яку

передбачають

складання

рівнянь

або

систем

рівнянь

[136, с. 128-132].
У підручнику з алгебри для 9-го класу авторів А. Г. Мерзляка,
В. Б. Полонського, М. С. Якіра знову ж конкретного означення ми тут не
знаходимо,

математичною

моделлю

називають

результат

перекладу

прикладної задачі на мову математики, а галузь математики, яка займається
побудовою і вивченням математичних моделей, називають математичним
моделюванням. Розглядають три етапи розв’язування прикладної задачі і
наводять схему розв’язання на прикладі. Задачний арсенал нараховує 31
задачу, які відрізняють складністю (чотири рівні). [168 с. 152-160]
Аналізуючи сучасні підручники старшої школи, ми не знаходимо
згадування про метод математичного моделювання, хоча від час уведення
таких понять, як первісна та інтеграл, це набагато спростило б розуміння та
засвоєння учнями нового матеріалу. Під час повторення в 11-му класі і
підготовці до ЗНО теж не має місця математичним моделям, автори,
захоплюючись формалізмом не

згадують про даний метод. Вводячи
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прикладні задачі (в основному фізичні) приділяють увагу лише побудові
рівнянь чи систем, нехтуючи етапами математичного моделювання.
Отже, на відміну від російських підручників, у яких математичне
моделювання вводиться ще у 5-му класі і продовжується вивчення методу
математичного моделювання у 6-му класі, а вже в 9-му спираючись на
здобуті раніше знання і вміння, вже вчаться розв’язувати прикладні задачі,
вітчизняні підручники вводять поняття «математична модель» лише у 9-му
класі в процесі розв’язання прикладних задач на складання рівнянь чи систем
рівнянь. Ми можемо стверджувати, що методу математичного моделювання
в сучасних підручниках приділяється не достатньо уваги, підручники містять
незначну кількість задач, теоретичний матеріал подано нечітко і на низькому
науковому рівні. Наприклад, жодне з означень, поданих в підручниках не
відповідає повною мірою науковому означенню. Найбільш вдале, на наш
погляд, означення моделі запропонував В.О. Штофф:. модель — це
мисленєво

уявлювана

або

матеріально

реалізована

система,

яка,

відображаючи або відтворюючи об’єкт дослідження, здатна замінювати його
так, що її вивчення дає нам нову інформацію про цей об’єкт [274]. У
жодному підручнику не наведено головної мети побудови математичної
моделі, а саме те, що вивчення моделі дає нову інформацію про
досліджуваний об’єкт.
Проаналізувавши різні підручники з математики, розглянувши різні
підходи до викладення теми про математичне моделювання, ми виокремили
достоїнства і недоліки кожного підходу. На підставі цього і в силу
необхідності повноцінного вивчення найважливіших елементів методу
математичного моделювання в основній школі, а також через недостатнью
розробленість

методики

викладання

цього

матеріалу

за

допомогою

використання математичних моделей у шкільному курсі природничих
предметів, ми розробили власну методику,покладену в основу спецкурсу з
математичного
математики.

моделювання

для

класів

з

поглибленим

вивченням
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Педагогічно доцільне і грамотне впровадження методичної системи
формування знань і вмінь математичного моделювання з урахуванням
психолого-педагогічних основ навчальної діяльності та відповідно до
принципу диференціації навчання забезпечує певний навчальний рівень, а
саме:
– формує вміння математичного моделювання,
– підвищує ефективність навчання математики у школі,
– сприяє більш якісному та свідомому засвоєнню навчального матеріалу,
– надає навчально-пізнавальній діяльності дослідницького, творчого
характеру,
– сприяє

формуванню

навичок

та

вмінь

самостійної

роботи

у

старшокласників.
Організація

навчальної

діяльності

математичного

моделювання

повинна здійснюватися на основі системного, діяльнісного, комплексного та
особистісно-орієнтованого

підходів

і

потребує

педагогічно-доцільної

диференціації навчання та комплексного використання як традиційних
засобів, так і засобів інформаційно-комунікаційних технологій.
У 90-х роках минулого століття в шкільний курс алгебри в 9-му класі
було включено тему «Елементи прикладної математики». У програмі мета
вивчення математичного моделювання сформульовано так: «Ввести поняття
про математичну модель. Розглянути загальну задачу математичного
моделювання». Вивчивши тему, учні повинні були мати уявлення про
математичне моделювання і його загальне завдання, уміти складати моделі
до прикладних задач та розв’язувати їх. На вивчення всієї теми відводилося
10 годин, з яких на ознайомлення з математичним моделюванням можливо
було виділити щонайбільше дві години.
Сучасна нова програма з математики для 11-річної школи більше уваги
приділяє навчанню математичного моделювання. Зокрема, одна з цілей
навчання математики в основній школі є така: «Формування в учнів
математичних знань як невід’ємної складової загальної культури людини,
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необхідної умови її повноцінного життя в сучасному суспільстві на основі
ознайомлення школярів з ідеями і методами математики і дослідження
процесів і явищ навколишньої діяльності». Щодо навчання математичного
моделювання приділяється в пояснювальній записці для старшої школи
захначено: "Для успішної участі у сучасному суспільному житті особистість
повинна володіти певними прийомами математичної діяльності та навичками
їх застосувань до розв’язання практичних задач. Певної математичної
підготовки і готовності її застосовувати вимагає і вивчення багатьох
навчальних предметів середньої загальноосвітньої школи. Значні вимоги до
володіння математикою у розв’язанні практичних задач ставлять сучасний
ринок праці, отримання якісної професійної освіти, продовження освіти на
наступних етапах. Тому одним з головних завдань цього курсу є
забезпечення

умов

для

досягнення

кожним

учнем

практичної

компетентності. Практична компетентність передбачає, що випускник
загальноосвітнього навчального закладу: вміє будувати і досліджувати
найпростіші математичні моделі реальних об’єктів, процесів і явищ, задач,
пов’язаних з ними, за допомогою математичних об’єктів, відповідних
математичних задач"[205]. Щодо цілей викладання математики в старшій
школі, то у програмі зазначено: "Формування навичок застосування
математики є однією із головних цілей викладання математики. Радикальним
засобом реалізації прикладної спрямованості шкільного курсу математики є
широке систематичне застосування методу математичного моделювання
протягом усього курсу. Це стосується введення понять, виявлення зв’язків
між ними, характеру ілюстрацій, доведень, системи вправ і, нарешті,
системи контролю. Інакше кажучи, математики треба так навчати, щоб учні
вміли її застосовувати. Забезпечення прикладної спрямованості викладання
математики сприяє формуванню стійких мотивів до навчання взагалі і до
навчання математики зокрема [204].
Реалізація у навчанні прикладної спрямованості навчання математики
означає:
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1) створення запасу математичних моделей, які описують реальні явища і
процеси, мають загальнокультурну значущість, а також вивчаються в
суміжних предметах;
2) формування в учнів знань та вмінь, які необхідні для дослідження цих
математичних моделей;
3) навчання учнів побудови і дослідження найпростіших математичних
моделей реальних явищ і процесів.
Прикладна спрямованість математичної освіти суттєво підвищується
завдяки впровадженню комп’ютерів у навчання математики, повноцінному
введенню ймовірнісно-статистичної змістової лінії у шкільний курс
математики.
У шкільних підручниках Г. П. Бевза «Алгебра 7-9 класи» [18] та
В. Кравчука,
математичному

М. Підручної,
моделюванню

Г. Янченко

«Алгебра

присвячується

по

9

клас»

одному

[136]

параграфу.

Структура цих параграфів однакова: вводяться поняття «математична
модель», «математичне моделювання», наводяться етапи математичного
моделювання та приклади задач. У підручнику Г. П. Бевзи так вводиться
поняття математичної моделі: «Моделлю називається спеціально створенний
об’єкт, який відображає властивості досліджуваного об’єкта (modele – копія,
зразок). Зменшені моделі літака, греблі, автомобіля – приклади фізичних
моделей. Математичні моделі створюють з математичних понять і
відношень: геометричних фігур, чисел, виразів тощо. Математичними
моделями здебільшого бувають функції, рівняння, нерівності, їх системи». У
підручнику В. Кравчука, М. Підручної, Г. Янченко пропонується таке
означення математичної моделі: «Математична модель – це опис якогось
реального об’єкта або процесу мовою математичних понять, відношень,
формул, рівнянь тощо».
Сьогодні актуальним є створення нових підручників та посібників з
математики для основної та старшої школи, в яких навчальний матеріал, що
стосується математичного моделювання, викладався б детальніше. Публікації
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останіх років у фахових журналах також частково розкривають проблему
розвитку вмінь математичного моделювання у школі. Розглянемо деякі з них.
У статті І. Горчакова доводить, що наочні моделі під час вивчення
математики дають змогу краще розібратися в поняттях, пропонувати
алгоритми або способи розв’язання задач. Автор наводить також результати
анкетування, що підтверджують висунуті тезиси, але розглянуто лише наочні
моделі (аналогії), що не повною мірою розкриває можливості математичного
моделювання [78]. О. Кононова в своїх дослідженнях вбачає ефективність
використання математичного моделювання на уроках геометрії під час
розв’язання задач на побудову, знову ж тут маємо справу з моделями
наочного характеру, які покликані на допомогу прикладного спрямування
геометрії [115]. Ю. Ткач розглядає дидактичні особливості навчання
побудові математичних моделей економічних явищ і процесів [244].
С. Великодній спирається на значний досвід зарубіжних досліджень: TIMSS,
PISA – 2000 та PISA – 2003; з 21 країн Росія зайняла 19-те місце; Україна
участі не брала. Росія посідає далеко не останнє місце з поглибленого
вивчення математики, а от з прикладними завданнями ситуація склалася
гірше. Автор, аналізуючи дані математичної освіти, стверджує про
недостатній рівень математичної «грамотності» випускників. Дослідження,
які він здійснював на базі Відкритого математичного коледжу ДонНУ,
свідчать про можливість і доцільність уведення змістової лінії «математичне
моделювання» у шкільний курс математики, принаймні у варіативній його
складовій [48].
Я. Бродський у своїй статті провідним принципом профільного
навчання математики вбачає

"принцип поступового моделювання

у

навчальному процесі математичної діяльності, необхідної як для підготовки
спеціалістів відповідного напряму профілізації, так і для професійної
діяльності типових представників цього напряму". Він стверджує, що для
повноти реалізації прикладного характеру математики необхідно ввести
змістову лінію «математичне моделювання», що є значним кроком на шляху
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до переходу на навчання математики за інтегрованим типом. Проте яким
чином це зробити – залишається питання відкритим.
Отже,

ми

дійшли

висновку,

що

застосування

математичного

моделювання на уроках не тільки реалізує міжпредметні зв’язки, a й
активізує різні процеси мислення (аналіз, синтез, аналогія, узагальнення
тощо), сприяє пізнавальній активності учнів. За допомогою методу
математичного моделювання вдається звести вивчення складного до
простого, незнайомого до знайомого, зробити складний об’єкт доступним для
ретельного і всебічного вивчення. Залучення різних допоміжних моделей
створює добре підґрунтя для оволодіння вмінням самостійно відкривати
знання, стимулює продуктивну пізнавальну діяльність, позитивно впливає на
мотивування

діяльності,

а

отже,

сприяє

формуванню

та

розвитку

евристичного мислення учнів.
Математизація науки є закономірним і природним процесом. Якщо
диференціація наукового знання сприяє появі нових відгалужень науки, то
інтеграційні процеси в пізнанні світу спричинюють своєрідну дифузію
наукових ідей з однієї галузі в іншу. Застосування математичних методів
виявилося виправданим там, де поняття мають стабільний характер і стає
змістовною задача встановлення зв'язку між цими поняттями, а не
нескінченного перевизначення самих понять. Моделювання є дійовим
інструментарієм, що дозволяє уможливлює і прогнозувати досліджуваний
спостережуваний об'єкт. Під час вивчення математики доцільно вводити
поняття математичної моделі для найпростіших об’єктів, предметів,
процесів, набувати навичок бачити за ними їх математичну модель. У міру
ускладнення

об’єктів,

явищ,

що

вивчаються,

ускладнюються

також

відповідні математичні моделі.
Розглядаючи питання ширше, необхідно пригадати, що моделювання
застосовується в усіх видах творчої діяльності людини — дослідники,
підприємці,

політики,

воєначальники.

Формування

вмінь

будувати
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математичні моделі, адекватні реальним ситуаціям, має бути невід’ємною
частиною навчанням математики у школі.
У шкільному навчанні моделювання як метод пізнання передбачає такі
етапи:
1) побудову моделі, яка конструюється;
2) дослідження моделі (експериментальне або уявне);
3) аналіз одержаних результатів і перенесення їх на конкретний об'єкт
вивчення.
На першому етапі — формалізації — відбувається перехід від реальної
ситуації до побудови формальної математичної моделі. Для побудови такої
моделі учні повинні вміти: виділити основні взаємозв'язки між компонентами
досліджуваної проблеми, аналізувати повноту даних, які є в умові задачі,
виражати математичними символами ті економічні положення та їх
взаємозв'язки, які наведено в умові задачі тощо. У результаті такої роботи
виникає математична модель (рівняння, система рівнянь, нерівність, система
нерівностей тощо), яка адекватно відображає дану ситуацію.
На другому етапі задача розв'язується «всередині математичної моделі».
На цьому етапі учні повинні навчитись вибирати раціональний метод, доцільний
спосіб або прийом для розв'язування поставленого математичного завдання.
Таке вміння залежить від рівня математичної підготовки учня.
На третьому етапі — інтерпретації — учні мають навчитися
повертатись до вихідної ситуації, виявляти відповідність одержаних результатів
та економічної ситуації, яка розглядалась, переходити від загальних
тверджень до часткових, оцінювати значення даних економічних чинників
для практичної діяльності тощо.
У школі в цілому приділяється увага роботі над другим етапом
моделювання, а етапи формалізації та інтерпретації залишаються розкритими
недостатньо. Використання комп'ютерної техніки у школі не знімає зазначеної
проблеми, оскільки розв'язуються задачі всередині математичної моделі, тоді
як послаблена увага до проблеми складання математичної моделі може
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призвести до небажаних результатів. Виходячи з цього,

необхідно

організувати навчання учнів елементів моделювання, які належать до всіх
трьох наведених етапів.
Констатувальний
випускниками

основної

педагогічний
школи,

експеримент

учнями

старших

проводився
класів

з

середніх

загальноосвітніх навчальних закладів, що вивчають математику і фізику за
різними рівнями: гімназія «Інтелект» м. Вишгорода; гімназія №178 м. Києва;
Завільшанського НВО; ліцей «Престиж» м. Києва; спеціалізована школа
«Сузір’я» м. Вишгорода; технічний ліцей НТУУ «КПІ» м. Вишгорода.
На першому етапі (2008—2009 рр.) проведено констатувальний
експеримент. Даний етап експерименту здійснювався шляхом аналізу
анкетування, тестування учителів та учнів. У результаті було з’ясовано
рівень сформованості математичної компетентності, а також рівень знань та
вмінь математичного моделювання.
Під час анкетування і бесід з учителями основну увагу приділялося
таким аспектам, як: рівень сформованості понять про методологію
математичного моделювання; можливість коригування освітніх програм з
урахуванням більш докладного ознайомлення учнів з елементами методології
математичного моделювання

у процесі вирішення завдань,

бачення

об'єктивних і суб'єктивних проблем навчання учнів елементів математичного
моделювання.
Опитування учнів передбачило отримання інформації з таких питань:
наявність уявлень про поширені фізичні та математичні моделі, виявлення
основних проблем, що виникають в учнів під час розв’язання задач.
Частина результатів анкетування учнів відображено на рис. 1.1, який
подано у вигляді діаграми.
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Рис. 1.1. Опитування учнів

З діаграми видно, що
– 42 % учнів звичайних шкіл і 58 % учнів спеціалізованих шкіл мають деяке
уявлення про математичні методи у фізиці, але крім образів рівнянь, за
допомогою яких вони розв’язують більшість задач, нічого суттєвого
представити не можуть;
– тільки 37 % учнів звичайних шкіл мають поняття про відповідність
фізичної моделі та математичного образу;
– дещо ліпшою є справа із застосуванням рівнянь — їх використовують
більшість учнів (77 % і 91 %);
– трохи більше половини учнів звичайних шкіл і більше 2/3 учнів
спеціалізованих шкіл застосовують графіки;
– вкрай низький рівень щодо використання геометричних образів векторних
рівнянь — лише 11 % учнів звичайних шкіл і всього 35 % спеціалізованих
застосовують їх під час розв’язування задач.
З діаграми також випливає, що учні спеціалізованих класів краще
підготовлені до використання окремих умінь математичного моделювання
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під час розв'язання фізичних задач. Крім того, опитування учнів засвідчило:
незважаючи на те, що технології використання елементів математичного
моделювання під час

розв'язання завдань є досить незвичною, її

застосування більшість учнів вважає цілком прийнятним, і навіть корисним
для розвитку, але мають про це занадто слабке уявлення.
Наступним кроком у дослідженні було з'ясувати: яке уявлення мають
вчителі про методології математичного моделювання, про можливості і
проблеми застосування елементів математичного моделювання під час
вирішення завдань у середній школі. При цьому передбачалося уточнити:
1) рівень володіння вчителями інноваційними технологіями розв’язання
задач;
2) рівень компетентності щодо методології математичного моделювання;
3) частоту використання і спектр використовуваних учителями елементів
математичного моделювання у процесі навчання розв’язання задач;
4) труднощі, що виникають у педагогів під час використання елементів
методології математичного моделювання у вирішенні завдань.
Таблиця 1.1
Використання вчителями елементів математичного моделювання під час
розв’язання задач
Елементи математичного моделювання
Побудова моделі явища
Вибір математичної моделі з урахуванням
умови задачі
Оцінка границь використання моделі
Оцінка
моделі
за
різноманітними
критеріями
Відпрацювання
властивостей
математичного моделювання

Степінь використання
Часто
Рідко
Ніколи
87 %
13 %
0%
92 %
8%
0%
14 %
7%

28 %
36 %

58 %
57 %

4%

12 %

84 %

Результати анкетування вчителів засвідчили:
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– більшість учителів вкрай критично оцінюють своє володіння навіть
елементами методології математичного моделювання;
– учителі здебільшого визнають доцільність застосування елементів даної
методики під час навчання вміння розв’язувати задачі;
– іноді використовують елементи методу математичного моделювання у
своїй роботі;
– так само вчителі вважають, що деякі елементи методу математичного
моделювання можна використовувати під час розв’язана задач
починаючи з 7-го класу.
Частина результатів анкетування вчителів відображено на рис. 1.2,
який подано у вигляді діаграми.

Рис. 1.2. Розуміння і використання вчителями елементів математичного
моделювання при розв’язанні задач
З діаграми зрозуміло, що:
– тільки 15 % учителів вважають, що добре ознайомлені з методологією
методу математичного моделювання,
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– більшість — 60% визнають необхідність уведення елементів методу
моделювання у навчання під час розв’язання задач,
– 40% вважають, що можливо лише обмежене застосування елементів
методу моделювання на уроках під час розв’язання завдань,
– 65% учителів використовують деякі елементи на уроках,
– майже абсолютна більшість — 87% переконані, що використання
елементів методу математичного моделювання під час розв’язання задач з
біології, фізики чи економіки позитивно вплине на світогляд учнів.
Крім цього, вивчалася думка вчителів щодо питання впливу
використання елементів методу моделювання на розвиток основних
компетенцій учнів.
Ці результати відображено на рис. 1.3, які подані у вигляді діаграми.
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Рис. 1.3. Результати опитування вчителів з питання впливу використання
елементів методу математичного моделювання на розвиток основних
компетенцій учнів

На основі діаграми зробимо висновок:
– половина вчителів вважають, що володіння учнів навіть елементами
методу моделювання розвиває абстрактне мислення;
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– приблизно третина вчителів відзначили підвищення системності та
структурності знань учнів;
– малий відсоток учителів відзначили позитивний вплив умінь методу
моделювання на найбільш практично значущі результати: на вступ до
вищу, вміння більш раціонально розв’язувати задачі, розвиток
нестандартного мислення.
Учителі досить конструктивно висловилися з питання про причини
вкрай рідкісного використання в практиці розв’язання задач навіть елементів
методу моделювання. Найбільш значущі, на думку вчителів, причини
відображено на рис. 1.4:

Рис. 1.4. Основні причини недостатнього використання методу
математичного моделювання
– 97% вчителів вважають основною перешкодою до використання елементів
математичного моделювання при розв’язанні задач недостатню кількість
навчальних годин;
– 78% вважають, що немає відповідної методичної літератури;
– 68% вказують на слабку математичну підготовку учнів;
– 45% критично оцінюють власні можливості;
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– і тільки 25 % вважають перешкодою насиченість інформації у побудові
курсу шкільної фізики (біології).
Слід зазначити, що деякі вчителі, вважають, що розвиток умінь
математичного моделювання під час розв’язання задач не входить до
стандартів освіти і тому це питання не потребує обов'язкового розгляду. З
цим не можна погодитися, враховуючи той факт, що за умови правильного
планування навчального матеріалу додаткових витрат часу не потрібно.
Включення елементів математичного моделювання в процес навчання
розв’язання задач передбачає розгляд з нових позицій питань, які не виходять
за межі шкільного курсу фізики (біології). У зв'язку з цим використання
елементів методології математичного моделювання у процесі розв’язання
задач не є складовою суто наукових пошуків. Математичне моделювання –
це універсальний метод, інструмент, що дає можливість швидко й ефективно
здійснювати наукові дослідження в межах шкільних навчальних завдань.
Тому, якщо в хід навчання фізики (біології) не включено ознайомлення учнів
з елементами методології математичного моделювання, то таке навчання не
можна вважати сучасним.
Зазначимо при цьому, що деякі елементи розробленої методики вже
використовують деякі вчителі, які працюють у школах з профільним
навчанням (і не тільки в них), але застосовують ці елементи фрагментарно,
епізодично, безсистемно. Частоту застосування вчителями різних елементів
методики використання математичного моделювання відображено на
рис. 1.5.
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Рис. 1.5. Використання вчителями елементів
математичного моделювання
Із діаграми випливає, що в школах різного рівня акцентуються різні
аспекти математичного моделювання під час розв’язання задач, тому,
наприклад, використання моделей складних явищ або робота щодо
дослідження границь моделей представлені значно більше в спеціалізованих
школах, а розв’язання задач відносно часткових законів переважно
здійснюється в звичайних школах. Проте, досить значний відсоток учителів у
школах різного профілю цілком успішно використовують у практиці
навчання розв’язання задач моделі, засновані на загальних, фундаментальних
законах.
Зауважимо,

що

розглянуті

вище

проблеми

мають

швидше

організаційно-методичний характер. Водночас було виявлено і власне
методичні проблеми впровадження елементів математичного моделювання у
шкільну освіту. Вони пов'язані з фізико-математичною складовою проблеми
використання елементів математичного моделювання під час розв’язання
задач.
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За достатнього рівня основних математичних знань та вмінь (60 %)
рівень умінь математичного моделювання вкрай низький (12 %). Це
зумовлено двома причинами:
– відсутністю науково-обгрунтованої методичної системи навчання
математичного моделювання у процесі вивчення математики у
загальноосвітній школі;
– опосередкованим характером навчання математичного моделювання,
що склався у середині 80-х років минулого сторіччя і триває досі [75].
Опосередкованість у навчанні математичного моделювання полягає в
тому, що розв’язуючи прикладну задачу, школярі інтерпретують вихідні дані
задачі у вигляді математичних символів та співвідношень між ними
(фактично

будують

математичну

модель),

розв’язують

відповідну

математичну задачу і одержану відповідь переводять на образи вихідної
задачі (це відбувається дуже рідко), при цьому не знаючи, що вони
займаються математичним моделюванням. Терміни «математична модель»,
«математичне моделювання» при цьому не розуміються, а тому і не
вживається не тільки учнями, а й учителями. І лише методисти, що
спостерігають за процесом розв’язування прикладної задачі, називають це
«діяльністю математичного моделювання».
Ми вважаємо, що процес навчання математичного моделювання має
бути осмисленим і зрозумілим. Учні повинні свідомо володіти такими
поняттями,

як

«математична

модель»,

«математичне

моделювання»,

виконувати розв’язання прикладної задачі за спрощеною евристичною
схемою діяльності математичного моделювання, демонструючи при цьому
вміння попереднього аналізу практичної проблеми, що досліджується,
побудови математичної моделі задачі, реалізації побудованої математичної
моделі математичними чи комп’ютерними засобами, вміння аналізувати
здобутий

результат

досліджується.

та

записувати

його

в

образах

проблеми,

що
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Для визначення мінімального обсягу вибірки n, який забезпечить
достовірність оцінки параметрів генеральної сукупності, користувалися
типовою розрахунковою формулою, а саме:
t 2 (1   )
n
2

(1.1)

де Δ — задана гранична похибка, ώ — вибіркова частка досліджуваного
показника, визначена за допомогою пробної вибірки, t — аргумент
інтегральної функції Лапласа:

1
Ф( x) 
2
значення якого визначається з рівності , де

x

e



t2
2

dt

(1.2)



довірча ймовірність [242].

Використання замість формули для безповторної вибірки більш простої
формули для повторної вибірки мотивується тим, що за досить великого
обсягу генеральної сукупності відповідні значення основних характеристик
цих вибірок несуттєво відрізняються одне від одного.
Під час проведення пробного анкетуванні серед старшокласників
з’ясовано, що рівень досліджуваного показника (рівень знань учнів про
математичне моделювання) становить 3 %, тобто   0,03 . Виберемо
значення граничної похибки Δ = 0,02, рівень надійності

  0,99 .

Тоді t  2,33 , і за формулою (1.1) матимемо:

2,332  0,33  0,97
n
 394
0,022
Отже, об’єм репрезентативної вибірки становить 394 чоловіки.
Виходячи із загального осягу вибірки, орієнтовно визначили кількість
загальноосвітніх

навчальних

закладів

для

проведення

педагогічного

експерименту.
Щоб забезпечити репрезентативність вибірки, відбір здійснювали
таким чином: початковий рівень знань і вмінь математичного моделювання
учнів в експериментальних та контрольних групах однаковий; заняття в
експериментальних та контрольних групах здійснюють одні й ті ж самі
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вчителі. Загальна кількість старшокласників та вчителів становила 480, тобто
мало місце незначне перевищення кількості опитаних у нашій вибірці
порівнянно з розрахунковим значенням – 394. Отже, всі умови вибірки з
генеральної сукупності було виконано. А це означає, що висновки, які ми
одержали в результаті проведення анкетування у відібраних групах
старшокласників та вчителів, можна з надійністю 99 % та похибкою 2 %
поширити на генеральну сукупність.
Наведемо розрахункові дані з діагностики рівнів сформованості вмінь
математичного моделювання у старшокласників (табл. 1.2).
Таблиця

1.2

Частотний аналіз даних констатувального етапу педагогічного експерименту
№

Інтервал

Середній
бал

Частота

Рівень сформованості

значення %

вмінь математичного
моделювання

1

0 — 29

19

128

31

Низький

2

30 — 59

47

200

48

Нижче середнього

3

60 — 75

65

38

9

Середній

4

76 — 90

77

30

7

Вище середнього

5

91 — 100

93

20

5

Високий

У експерименті брали участь 416 старшокласників. Для зручності
обчислень

початкову

вибірку

даних

(кількість

набраних

балів

за

результатами пілотної-пробної контрольної роботи) згруповано в п’ять
інтервалів, що відповідають п’яти рівням засвоєння вмінь математичного
моделювання.
Середню кількість балів для кожного рівня обчислено за формулою:
k

xi 

x k
j

j 1

k

j

(1.3)
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i =1, 2, 3, 4, 5, де xi — середнє значення в кожному класі, x j — кількість
балів, k j – частота. Отримані результати представлено в табл. 1.2.
середнє вибіркове значення також обчислюється за формулою (1.3)
n

xn

x

i i

i 1



n

18446
 44,34
416

Дисперсію обчислимо за формулою
n

(x  x ) n
2

2 

i 1

i

i

n



180512
 433,92
416

(1.4)

Середнє квадратичне відхилення дорівнює   433,92  20,83
Таблиця 1.3
Допоміжні обчислення
xi

ni

xi ni

( xi  x )2

( xi  x )2 ni

19

128

2450

642

82808

47

200

9384

7

1412

65

38

2434

427

15980

77

30

2242

1067

31062

93

20

1934

2368

49250

Сума

Отже,

18446

за

результатами

констатувального

180512

експерименту

рівні

сформованості вмінь математичного моделювання розподілилися так, як це
видно з рис. 1.6
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Рис. 1.6. Рівні сформованості умінь математичного моделювання у
старшокласників
Отже, діагностуючи за результатами констатувального експерименту
стан систематичного формування вмінь математичного моделювання у
старшокласників як незадовільний, ми дійшли висновку про необхідність
пошуку

шляхів

виходу

з

цієї

ситуації,

про

нагальну

потребу

цілеспрямованого, систематичного формування у старшокласників умінь
математичного моделювання у процесі вивчення природничо-математичних
предметів, окремого спецкурсу з математичного моделювання.

1.2. Понятійно-категоріальний апарат дослідження
Досліджуючи проблему розвитку вмінь математичного моделювання у
старшокласників у процесі навчання природничо-математичних предметів,
необхідно

насамперед

уточнити

тлумачення

понять

«модель»

і

«моделювання», якими часто оперують у філософії та психології.
Аналізуючи основні поняття нашої теми, ми не можемо залишити поза
увагою лексичне значення деяких ключових термінів, які допоможуть нам
конкретніше характеризувати певні явища.
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Поняття «модель» широко використовується в різних сферах людської
діяльності і має багато змістових значень. Поняття «модель» виникло в
процесі пізнання світу, а саме, слово «модель» походить від латинських слів
«modus», «modulus», що означають міру, образ, спосіб. Словники подають
різні означення моделі. Розглянемо деякі з них.
«Великий тлумачний словник сучасної української мови» містить вісім
означень моделі. Наприклад:
– '' Зразок, що відтворює, імітує будову і дію якого-небудь об’єкта,
використовується для одержання нових знань про об’єкт ''.
– '' Уявний чи умовний (зображення, опис, схема і т. ін..) образ якогонебудь об’єкта, процесу або явища, що використовується як його
«представник» ''
– '' Система математичних залежностей або програма, що відображає
суттєві властивості об’єкта, процесу чи явища, що вивчається '' [47].
«Оксфордський тлумачний словник» місить сім означень поняття
«модель», серед яких нам найбільш цікаві два:
– '' Модель – тривимірне уявлення суб’єктом речі чи структури, зазвичай
в зменшеному масштабі"
– " Модель

–

спрощений

опис

деякої

системи

для

подальших

розрахунків".
Дані означення не є загальними: перше описує вузький клас
предметних моделей, а друге – знаково-символьні моделі.
«Українська радянська енциклопедія» пропонує таке означення
"Модель
– у широкому розумінні – предмет, явище, система, що за певних умов
виступають у значенні замінника чи представника якогось іншого
предмета, явища чи системи .
– наукове поняття, пов’язане з методом моделювання. У цьому значенні
модель – речова, знакова або уявна (мисленнєва) система, що
відтворює, імітує чи відображає принципи внутрішньої організації або
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функціонування, певні властивості, ознаки чи характеристики об’єкта
дослідження (оригіналу), безпосереднє вивчення якого неможливе,
ускладнене або недоцільне, і може замінити цей об’єкт у пізнавальному
процесі з метою одержання нових знань про нього" [247].
Більш сучасне означення, що перегукується з попереднім, наведено в
«Енциклопедії освіти»: "Модель – уявна або матеріально-реалізована
система, котра відображає або відтворює об’єкт дослідження (природний чи
соціальний) і здатна змінювати його так, що її вивчення дає нову інформацію
стосовно цього об’єкта" [277].
Почесний професор Стенфордського університету, автор і теоретик
менеджменту Джеймс Марч у підручнику з політології дає таке означення
моделі: "Модель – це спрощена картина світу. Вона володіє деякими, але не
всіма властивостями реального світу. Вона являє множину взаємопов’язаних
припущень про світ. Модель простіша тих явищ, які вона за задумом
відображає чи пояснює" [157].
Професор університету в Ханствилі, штату Алабама, США Р. Е. Шенон
у своїх підручниках дає таке означення: модель є уявленням об'єкта, системи
або ідеї, в деякій формі, яка відрізняється від самої цілісності. Модель може
слугувати для досягнення однієї із двох основних цілей: або описової, якщо
модель служить для пояснення, і (або) кращого розуміння об'єкта, або
приписової, коли модель, дозволяє передбачити і (або) відтворити
характеристики

об'єкта,

які

визначають

його

поведінку.

Основною

характеристикою моделі є спрощення реальної життєвої ситуації, до якої
вона застосовується. Усі несуттєві чинники, під час моделювання відходять
на другий план. Тому модель дає змогу вирішити будь-які проблеми [266].
Математик, інженер, професор, академік РАЕН, директор державного
НДІ моделювання та інтелектуалізації складних систем Б. Я. Совєтов
пропонував таке визначення: модель — це об'єкт-замінник об'єкта-оригіналу,
що забезпечує вивчення деяких властивостей оригіналу [227].
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У науковому сенсі найбільш вдале, на наш погляд, означення моделі
запропонував відомий філософ, професор, доктор філософії В. О. Штофф, як
мисленнєво

уявлювану

або

матеріально

реалізовану

систему,

яка,

відображаючи або відтворюючи об’єкт дослідження, здатна замінювати його
так, що її вивчення дає нам нову інформацію про цей об’єкт [274].
Узагальнивши всі наведені означення, ми виведемо власне на яке
будемо спиратися в нашій роботі, а саме: модель – це замінник реального
об’єкта, який створюється з метою отримання нових знань про об’єкт, що
моделюється.
Далі розглянемо зміст поняття «математична модель».
Академік Академії наук СССР, радянський та російський учений в
галузі

загальної

механіки

та

прикладної

математики

М. М. Моісеєв

стверджував, що математична модель – це не тільки кодування знань, які вже
існують у людей, але й невідомих фактів, яким ще належить перетворитися
на знання [170].
Радянський математик та геофізик, академік Академії наук СССР,
засновник факультету обчислювальної математики і кібернетики МГУ
А. М. Тихонов стверджував, що математична модель являє собою систему
математичних співвідношень – формул, функцій, рівнянь, систем рівнянь
тощо, що описують ті чи інші аспекти досліджуваних об'єкта, явища,
процесу. Використання математичних моделей дає змогу перейти до
стислого викладу гіпотез і закономірностей, а головне – до широкого
використання комп'ютерних технологій [245].
Радянський математик, учень А. М. Тихонова, профессор, академік
РАН, засновник та директор Інституту математичного моделювання
О. А. Самарський дав таке визначення: математична

модель — це

«еквівалент об'єкта, що відображає в математичній формі найважливіші його
властивості – закони, яким він підпорядковується, зв'язки, властиві
складовим його частинам». «Математичне моделювання – процес побудови і
вивчення математичних моделей реальних процесів і явищ» [213].
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У цілому в літературі досить багато подібних визначень. Найкоротше і
лаконічне визначення моделі дано в одній із зарубіжних публікацій:
Математична модель це – рівняння, що виражає ідею. Але це визначення
відноситься, скоріше, до філософського поняття моделі.
У літературі, присвяченій проблемам моделювання, наведено різні
підходи до класифікації моделей. Розглянемо деякі з них. Так, В. О. Штофф
виділяє моделі – реальні і уявні (ідеальні). Перші стосуються сфери
діяльності практичної, другі – теоретичної. Звичайно, правомірним є
загальний підрозділ моделей на реальні і уявні, але, по-перше, всі вони
відносяться до сфери теоретичного пізнання, по-друге, і реальні
служать засобом побудови ідеалізованого. Реальні

моделі

моделі допускають

наочне перетворення, уявні ж, природно, – лише уявне перетворення.
Перший тип має три підтипи: 1) моделі, що відображають просторові
особливості об'єктів (наприклад, макети), 2) моделі, що мають фізичну
подібність до оригіналу (наприклад, модель дамби), 3) математичні і
кібернетичні моделі, що відображають структурні властивості об'єктів. Уявні
моделі поділяються на: 1) образно-іконічні (креслення, малюнки, кулі і
стрижні і т. п.), 2) знакові моделі (наприклад, формула рівняння алгебри і т.
п.). Знакові моделі потребують спеціальної інтерпретації, без якої, самі по
собі, вони втрачають функцію моделей. Будь-яка модель, на думку
В. О. Штоффа, має бути наочною. Але це своєрідна наочність. Так,
своєрідність наочності реальної моделі полягає в тому, що її сприйняття
нерозривно пов'язане з теоретичним розумінням її будови. "Наочність
сприйняття реальної моделі припускає разом з тим значну участь мислення,
застосування накопичених теоретичних знань, з акумульованого досвіду.
Сприймаючи модель, експериментатор... розуміє, що в ній відбувається"
[274, С. 283-284]. Складним є питання про наочність знакових моделей,
оскільки окремі їх елементи не мають нічого спільного з оригіналом не
мають. Проте, як зазначає В. О. Штофф, наукові знакові системи, чи то в
математиці, чи то в хімії тощо, у структурі своїх побудов відтворюють,
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копіюють структуру об'єкта. Наприклад, хімічна формула – це знакова
модель, зв'язок і послідовність елементів якої передають характер реального
хімічного зв'язку, будову речовини. Звичайно, як і у будь-якій іншій формі
моделей, це відтворення приблизне, таке, що спрощує, схематизує реальний
об'єкт. В. О. Штофф наводить слова відомого американського ученого
Р. Феймана, який говорив: "Хімічна формула – це просто картина...
молекули. Коли хімік пише формулу на дошці, він, грубо кажучи,
намагається намалювати молекулу в двох вимірах" [274, с. 163]. Аналогічне
міркування про математичні формули висловив свого часу видатний
російський математик П. Б. Чебишев: "Всяке відношення між математичними
символами відображає відповідні співвідношення між реальними речами"
[26, ст. 37]. Іншими словами, знакові моделі відображають зв'язки і
відношення реальних об'єктів, і в цьому сенсі зв'язки і відношення між
окремими символами (знаками математичними, хімічними тощо) можна
вважати наочним відображенням оригіналу).
Кожна модель характеризується трьома ознаками:
– належністю до певного класу завдань (по класах завдань)
– вказівкою класу об'єктів моделювання (по класах об'єктів)
– способом реалізації (за формою представлення і обробки інформації).
Групування моделей може здійснюватися за характером моделей, за
характером модельованих об'єктів,сферами застосування і за його рівнях.
Таким чином, будь-яка класифікація моделей не може претендувати на
повноту і єдність.
Далі ми розглянемо одну з найбільш поширених класифікацій моделей,
в основу якої покладено ступінь абстрагування моделі від оригіналу.
Відповідно до обраного критерію моделі, можуть бути розбиті на два класи:
фізичні (матеріальні) і математичні (абстрактні).
Фізична модель звичайно являє собою деяку систему, еквівалентну або
подібну до оригіналу, чи має подібний з ним процес функціонування.
Зазвичай розрізняють фізичні моделі таких видів:
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1) Натурні моделі – є реальними досліджуваними системами, прикладами
яких можуть бути макети і дослідні зразки. Такі моделі повністю або
майже повністю адекватні об'єкту-оригіналу і забезпечують досить
високу точність і достовірність результатів моделювання. Проте
створення і ефективне дослідження таких моделей можливо лише для
порівняно вузького класу систем, зважаючи на дорожнечу даного
підходу й можливості наявності в реальній системі ознак, що
ускладнюють аналіз необхідних характеристик.
2) Квазінатурні моделі – ті, які можуть бути представлені у вигляді
сукупності натурних і математичних моделей. Необхідність їх
використання зумовлена наявністю ситуацій, коли для однієї з частин
даної системи математична модель не прийнятна (модель людиниоператора), або коли частина модельованої системи ще не існує або її
натурне

моделювання

важко

відтворити.

Такі

моделі

часто

використовуються під час розробки нових систем або під час створення
та тестування їх програмного забезпечення.
3) Масштабна модель – система аналогічної до оригіналу фізичної
природи, яка відрізняється за масштабами. Як методологічну основу
масштабного моделювання використовується теорія подібності об'єкта
і моделі та співвідношення їх параметрів. Прикладом використання
масштабної моделі може служити процес продування моделей літаків в
аеродинамічних трубах.
4) Аналоговими моделями є системи, функціонування яких аналогічне до
вихідного об'єкта, а фізична будова може частково відрізнятися. Такі
моделі повинні мати математичний опис досліджуваної системи,
оскільки для їх використання необхідна тотожність безрозмірних
математичних відображень досліджуваних процесів для об'єкта та його
моделі. Широко відомими є аналогові моделі, де напруга або сила
струму замінює деякий механічний процес.
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Процес моделювання за участю описаних вище видів моделей, у ході
якого модель відтворює основні геометричні, фізичні, динамічні та
функціональні

характеристики

оригіналу,

називається

предметним

моделюванням. Якщо модель і модельований об'єкт має одну і ту саму
фізичну природу, то говорять про фізичне моделювання. Переваги фізичного
моделювання перед натурним експериментом полягають у тому, що умови
створення і дослідження моделі можуть значно відрізнятися від аналогічних
умов, властивих оригіналу, і вибираються, виходячи зі зручності й простоти
проведення передбачуваного дослідження. Оскільки під час моделювання
немає необхідності зберігати розміри систем-оригіналів і в точності
додержувати всіх умов їх функціонування, є можливість отримати суттєвий
виграш у часі і вартості дослідження. Проте умови моделювання
вибираються не абсолютно довільно. Між оригіналом і моделлю мають бути
збережені

деякі

закономірностях

співвідношення
фізичної

подібності,

природи

явищ

і

що

ґрунтуються

гарантують

на

можливість

використання відомостей, отриманих шляхом моделювання, для оцінювання
властивостей оригіналу.
Математична модель є формалізованим описом системи з адопомогою
деякої

абстрактної

мови,

зокрема

за

допомогою

математичних

співвідношень, що відображають процес функціонування системи. Базовим
апаратом, на якому ґрунтується математичне моделювання, є по суті вся
математика. Тут застосовується диференціальне, інтегральне, алгебраїчне
числення, теорії множин, різні алгоритми тощо. Варто зазначити, що одні й ті
самі математичні моделі можуть використовуватися для вивчення реальних
систем різної природи, оскільки математичний опис вихідних систем має
однакову форму. Подальший поділ математичних моделей на класи, так само
як і для моделей у цілому, залежить від вибору критерію класифікації. Так,
відповідно до характеру співвідношень, які визначають залежності між
характеристиками і параметрами математичних моделей, усю їх сукупність,
можна поділити бути розділена на два основних типи:
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– детерміновані – для яких
встановлюється

однозначна

у будь-який заданий момент часу
відповідність

між

параметрами

і

характеристиками даної системи;
– імовірнісні (стохастичні) – коли в будь-який заданий момент часу
можуть

бути

зафіксований

лише

розподіл

ймовірностей

для

характеристик системи.
За принципом побудови і характером функціонування виокремлюють
такі типи моделей:
– аналітичні – під час побудови яких процеси функціонування їх
елементів записують у вигляді деяких функціональних співвідношень
або логічних умов. Характерною ознакою аналітичних моделей є те, що
під

час їх побудови використовують

математичні конструкції

(найчастіше різні формули, рівняння і їх системи тощо), які були
отримані на основі уявлень про функціонування оригінальної системи.
У результаті під час використання такої моделі процес функціонування
початкової систем, зазвичай, у природному вигляді не відтворюється;
– імітаційні моделі – під час побудови й використання їх моделювальний
алгоритм

з

тим

або

іншим

ступенем

точності

відтворює

функціонування вихідної системи. При цьому найчастіше здійснюється
імітація елементарних явищ, що становлять досліджуваний процес,
який відбувається в системі, без порушення взаємозв'язку між ними та
їх логічної структури. Імітаційні моделі можуть бути створені й
успішно використовуватися для більш широкого класу систем, ніж
аналітичні, оскільки вони дають змогу легко виокремити необхідні для
дослідника характеристики системи і тим самим уникнути процесів, що
ускладнюють вивчення вихідного об'єкта.
Для

вивчення

математичного

будь-якої

моделювання

реальної
потрібно

системи
насамперед

із

застосуванням
побудувати

її

математичний опис, який і буде математичною моделлю. Незалежно від
характеру створюваної математичної моделі та її належності до того чи
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іншого класу згідно з обраним принципом класифікації істотним моментом є
та обставина, що будь-яка математична модель згідно відповідно з єдиними
правилами.
Основні класифікації моделей ураховують засоби їхньої побудови,
характеристики моделювальних об'єктів, сфери додатка моделей, але будьяка класифікація приречена на неповноту висвітлення. У даній роботі дається
спроба класифікувати моделі з погляду цілей пізнання дійсності й з
гносеологічних функцій.
Класифікація моделей з погляду цілей пізнання дійсності. Початкові
моделі виникли на ранніх етапах людського суспільства, коли первісна
людина зображувала впольованих тварин у вигляді малюнків і фігурок.
Масове використання моделей у виразовій формі почалося в епоху
Відродження в архітектурі й будівництві, коли зодчі зображували свої
майбутні споруди у вигляді невеликих копій. Характерною ознакою цих
моделей є описовий їх характер.
Моделі-описи широко використовують і нині. Основна мета їх
застосування ознайомлення з тим або іншим об'єктом чи явищем. Наприклад,
карта є моделлю частини земної поверхні, глобус – моделлю земної кулі,
геометрія Лобачевского може бути описана за допомогою моделі Клейна, у
якій площина Лобачевского зображується у вигляді кола, графові структурні
моделі описують взаємозв'язок різних частин об'єкта або процесу. Метою
застосування таких моделей, крім ознайомлення із чимось новим для
суб'єкта, є зберігання значної за обсягом інформації. Такі моделі часто
стають

демонстраційними

забезпечуючи

його

використовуються

й

використовуються

наочність.

моделі

Так,

під

геометричних

тіл

в

час
та

процесі

навчання,

навчання

геометрії

їх

комбінацій,

у

машинобудуванні застосовують моделі різних механічних з'єднань.
Класифікація

моделей

з

погляду

гносеологічних

функцій.

Відображальна функція. Моделі призначені для опису дійсності з різною
метою. Однак ця реальність настільки складна, що її описати без спрощення
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неможливо. Модель – це переклад з мови реальності на іншу мову, але
переклад спрощений. "Оригінал не тільки перекладається іншою мовою, але
й скорочується так, що те, що виходить в остаточному підсумку після
перекладу й скорочення, виявляється систематично рівномірно стисненим.
Тонкощі за такого скорочення можуть бути втрачені, але все, що є в
оригіналі, чимось представлене в поданні й у зменшеному масштабі
зберігається", – писав відомий угорсько-американський математик, професор
Стенфордського університету Д. Пойа [197].
Отже, модель має бути в якомусь сенсі аналогічна об'єкту, що
моделюється, подібна до нього. Аналогія між двома системами може
існувати на різних рівнях: 1) рівні результатів, 2) рівні функцій, які ведуть до
цих результатів, 3) рівні структур, що забезпечують виконання функцій, 4)
рівні елементів, з яких складаються структури.
У моделі не можливий збіг на всіх рівнях. Рівень збігу визначається
метою, для досягнення якої побудовано модель. Якщо головним для моделі є
опис об'єкта або явища, то збіг має відбуватися на рівні структур і елементів,
якщо висування гіпотез і проведення досліджень — то на рівні результатів і
функцій.
Існує дві теоретичні крайнощі під час побудови моделі: одна – за
модель узяти сам реальний об'єкт, друга – за модель взяти одиничний об'єкт.
Для ефективної роботи потрібно знайти золоту середину між цими
крайнощами. Зазвичай прагнуть до більш точного опису ситуації. Але
перевантаженість моделі деталями спричинює її громіздкість, неможливість
її дослідження навіть за допомогою сучасних обчислювальних машин. Крім
того, спрощення моделі полегшує дослідження, але результати можуть не
точно відповідати реальному об'єкту. У ряді випадків компроміс між
складністю й простотою полягає у шляху проб і помилок.
Фіксуюча функція. Дослідження деяких об'єктів або явищ часто
починається з найпростіших моделей. Це пов'язане з недосконалістю знань
про об'єкт. Нечіткі знання про явище доповнюються гіпотезами. У процесі
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дослідження відбувається поява нових знань. У міру їхнього одержання
знання фіксуються в моделі, і модель уточняється. Надалі вивчення
уточненої моделі, можливо, спричинить нові знання і чергове уточнення.
Наприклад, на підставі планетарної моделі атома Резерфорда неможливо
було пояснити стійкість атома. Дослідження показали, що стійкість
забезпечується тим, що для електронів не існує проміжних станів. Стани
електронів визначаються матрицею квантових чисел, властивості якої
визначаються

більш

глибокими

закономірностями,

ніж

поєднання

механічних і електромагнітних уявлень, навіть доповненою гіпотезою деБройля. З моменту появи цього знання модель Резерфорда сприймається
тільки з урахуванням нових знань.
Пояснювальна функція. У деяких випадках будується модель явищ або
об'єктів, про будову яких відомо мало. У цих ситуаціях головним завданням
моделі є пояснення результатів функціонування об'єкта або розвитку явища.
Під час побудови моделі висувається деяка гіпотеза, передбачається
існування деяких гіпотетичних властивостей, що потім і моделюються. При
цьому важливо не те, наскільки точно модель описує об'єкт, а те, наскільки
адекватно вона описує його зовнішні властивості. У цьому випадку точність
висновків істотно залежить від точності реалізованої гіпотези. Через
неповноту даних можлива побудова кількох моделей, що описують
один об’єкт.
Евристична функція. Вдало побудована модель може вказати на нові
шляхи

розвитку

теорії,

підказати

напрямок

успішного

розв’язання

поставлених завдань. Евристичну роль можуть відігравати навіть не зовсім
адекватні моделі, оскільки тих невеликих відповідностей об'єктів і моделей
досить для здійснення початкових досліджень і одержання додаткових знань
про об'єкт. У ряді випадків такі моделі визначають напрямок для
експериментів.
Синтезувальна (інтегрувальна) функція. Проникнення математики в
нові предметні галузі накладає відбиток не тільки на ці галузі, але й на
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математику. Модель у конкретній галузі знань є синтезом предметних знань
цієї області й математичних прийомів. Її побудова можлива лише в тому
випадку, коли, з одного боку, існує багате неформалізоване знання про
моделювальний об'єкт або явище, а з іншого – є можливість зіставити
результати модельного дослідження з реальним поводженням об'єкта.
Більш загальну класифікацію представимо за допомогою рис. 1.7, який
подано у вигляді схеми:

гносеологічні

фізичні

дослідні

Способи
реалізації

технологічні

Предметна галузь

Цілі

МОДЕЛІ

прогностичні

біологічні
екологічні
виробничі

матеріальні

ідеальні

комп’ютерні

концептуальні

геометричні

імітаційні

вербальні

фізичні

алгоритмічні

графічні

предметноматематичні

структурні

математичні
Рис. 1.7. Класифікація моделей
Матеріальна

модель,

яку

ще

називають

речовою,

є

певним

матеріальним об'єктом чи сукупністю об'єктів, які відображають тією чи
іншою мірою властивості об'єкта моделювання. Залежно від повноти і
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способу відображення цих властивостей розрізняють три базових типи
ідеальних

моделей:

геометричну,

фізичну

і

предметно-математичну.

Геометрична модель — це певний об'єкт, який геометрично подібний до
свого оригіналу. Вона подає зовнішній вигляд представлення оригіналу і
слугує для демонстраційних цілей (моделі деталей машини, муляжі плодів
тощо). Модель інколи виконують в іншому масштабі (макети споруд) або зі
зміною розмірності простору (двовимірна мапа тривимірної місцевості,
фотографії тривимірних предметів).
Оскільки під час побудови геометричних моделей найважливішу роль
відіграє їх геометрична подібність, а не процеси функціонування, то в
кібернетиці, що вивчає процеси управління, ці моделі мають лише допоміжне
значення.
Фізична модель відображає подібність між моделлю та оригіналом не
тільки з боку їх форми і геометричних співвідношень, а й з позиції основних
фізичних процесів, що в них відбуваються, наприклад: виконання у
зменшеному масштабі моделі конструкції літака, автомобілів; моделювальні
електричні кола, які застосовують з метою аналізу складних і потужних
енергосистем;

моделі

різних

гідротехнічних

споруд,

випробувані

в

лабораторних умовах, тощо.
Недоліком такого методу моделювання є його низька універсальність:
для

кожного

явища,

яке

досліджують,

необхідно

будувати

його

індивідуальну модель. Навіть вивчення впливу окремих параметрів на одну
модель потребує її заміни або істотної переробки. Це спричинює значні
затрати праці, часу та матеріальних засобів.
Предметно-математичну модель розглядають як різновид фізичної
моделі, за якої відсутні вимоги щодо тотожності фізичної природи оригіналу
і моделі. Цей метод допускає лише тотожність математичного опису процесів
в оригіналі і моделі, хоча ці процеси можуть розвиватись на різній
матеріальній

основі.

Предметно-математична

модель

представляє

матеріальну систему, в якій відбуваються інші фізичні процеси ніж в

53
оригіналі, однак і ті, й інші можна описати однаковими чи подібними
математичними виразами. Наприклад, подібними рівняннями описують:
коливання струни, маятника, струму в електричному контурі; прямолінійний
рух тіла з тертям і обертовий рух тіла навколо нерухомої осі.
До

ідеальних

моделей,

які

ще

називають

абстрактними,

концептуальними, належать моделі двох типів.
1) Моделі, які існують уяві людини. Їх називають уявними, інтуїтивними
моделями.
2) Логіко-математичні (формальні, знакові, математичні) моделі, які є
втіленням уявних моделей у вигляді систем математичних рівнянь чи
нерівностей з коефіцієнтами у вигляді чисел чи букв, логічних виразів,
таблиць, матриць, схем, графіків та інших форм логічного і
математичного опису тих чи інших явищ і процесів.
Зазначимо, що перед створенням будь-якої матеріальної чи знакової
моделі в уяві людини завжди виникає відповідна абстрактна модель.
Математична модель охоплює клас невизначених (абстрактних)
математичних об'єктів (параметрів чи векторів) і відношення між ними. З
усіх

існуючих

у

сучасній

математиці

абстрактних

моделей

найпоширенішими є такі чотири різновиди: моделі множини дійсних чисел,
моделі лінійно-векторного простору, моделі матричного простору, моделі
бульової алгебри.
За галузями використання всі моделі можна класифікувати так:
– навчальні (наочні посібники, тренажери);
– дослідницькі (зменшені або збільшені копії реального об’єкта,
наприклад модель річкового теплохода);
– науково-технічні (створюються для досліджень процесів і явищ,
наприклад стенд для тестування комп’ютерів);
– ігрові (військові, економічні, спортивні, ділові ігри, які створюються
для розробки і перевірки різноманітних стратЕКій поведінки);
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– імітаційні (не наближено, а досить точно імітують реальні ситуації для
проведення експериментів).
Видатний дидакт С. І. Архангельський вважає, що питання щодо
класифікації моделей має істотне інструментальне та пізнавальне значення,
тому що при цьому розкривається потенціал цілеспрямованого використання
методу моделювання у навчанні [11].
Більшість дослідників [5; 38; 69; 93; 91; 208] поділяють моделі за
способом побудови (формою моделі) на матеріальні та ідеальні. Матеріальні
моделі призначені для відтворення структури, характеру, сутності, динаміки
досліджуваного процесу, відображення залежностей та зв’язків. Ідеальні
моделі являють собою певне уявлення, теоретичне представлення та логічне
обґрунтування структури об’єкта. Побудова ідеальної моделі передує
процесу створення матеріальної моделі. За своєю формою ідеальні моделі
можна поділити на образні, знакові, змішані.
Академік Національної академії наук України та Академії медичних
наук України, відомий український лікар, учений у галузі медицини та
біокібернетики доктор медичних наук М. М. Амосов до першої групи
зарахував моделі, створені у природних моделювальних системах – образи,
що зберігаються в корі головного мозку. Другу групу моделей складають
фізичні матеріальні моделі, створені людиною [7]. На його думку, людина
користується різними засобами для створення фізичних моделей або,
точніше, для відтворення своїх уявних моделей. А саме:
1. Опис словами.
2. Малюнки, креслення. Можливості цього коду передачі інформації
обмежені зоровими моделями, тобто сприйняттям енергії світла та
виділення з нього моделей.
3. Фізичні моделі, які є продуктом праці людини.
4. Математичні моделі – опис конкретно-інформаційних залежностей за
допомогою різних математичних еталонів: чисел, формул, рівнянь,
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систем рівнянь тощо. Ці моделі є точними у визначених граничних
умовах.
5. Моделі, створені за допомогою обчислювальних машин. По суті, в них
відображені математичні моделі в дійсній формі – у випадку, коли
програмуються готові рівняння, або у недійсній – коли в основу
програми закладаються тільки залежності між окремими ділянками
точних математичних програм.
6. Складні фізичні моделі окремих програм системи – об’єкта, що
створюються

засобами

електроніки,

оскільки,

що

параметри

електричного струму оптимально моделюють параметри складних
систем, які виражені іншими фізичними одиницями.
Доктор філософії, спеціаліст з методології науки А. М. Кочергін
поділяв моделі таким чином[135]:
– за видовими ознаками (матеріальні, ідеальні, предметні, символьні);
– за формою вираження (механічні, логічні, математичні);
– за предметом дослідження (фізичні, хімічні, біологічні тощо);
– за природою дослідження (соціальні, економічні, психологічні тощо);
– за метою дослідження (евристичні, прогностичні);
– за ступенем точності (приблизні, точні, достовірні, ймовірнісні);
– за обсягом (повні, неповні);
– за способом вираження (знакові, матеріальні, графічні);
– за

властивостями

відображення

(функціональні,

інформаційні,

системні).
Узагальнюючи думки багатьох авторів [5; 8; 10; 15; 34; 38; 49; 93; 104;
112; 176; 209], подаємо класифікацію моделей у вигляді схеми (див. рис. 1.8)
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Моделі

Натурні

Матеріальні
(речові)

Комп’ютерні

Мисленнєві
(ідеальні)

Фізичні

Математичні

Наочні

Функціональні

Моделі прямої
аналогії

Моделі
непрямої
аналогії

Неперервні

Знакові

Дискретні

Рис. 1.8. Узагальнена класифікація моделей.
За характером об’єкта, що моделюється, моделі поділяються на
математичні, фізичні, економічні тощо. Фізичні моделі умовно можна
поділити на два класи. До першого класу відносять фізично реалізовані
моделі,

які

безпосередньо

використовують

у

процесі

фізичного

експерименту. До другого класу відносять мисленнєві фізичні моделі, які є
певним ідеалізованим відображенням, частіше реально неіснуючим, реальних
«неідеальних» фізичних процесів. Так, ідеальний газ є моделлю реального
газу для певного діапазону термодинамічних параметрів. Мисленнєві фізичні
моделі є перехідною ланкою до математичних моделей фізичних процесів.
Доктор філософії, кандидат фізико-математичних наук А. І. Ліпкін
визначає центральне місце процесу побудови фізичної моделі окремого
явища природи в реальній роботі фізика: «… Саме зі створення фізичної
моделі починається робота фізика і в класичній, і в квантовій механіці. Після
того, як модель є, скласти для неї математичне ,,рівняння руху”, який часто
називають ,,законом”, – справа техніки» [148].
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«Можна сказати, що всяка фізична теорія складається з двох
взаємодоповнювальних

частин,

–

говорив

відомий

фізик-теоретик

Л. І. Мандельштам. – Це рівняння теорії, зв’язок символів (величин) з
фізичними

об’єктами,

зв’язок,

здійснюваний

за

конкретними

рецептами» [158].
Розвиток різних галузей науки і техніки суттєво залежить від розвитку
та сформованості математичного апарату, рівня знань про закономірності
Всесвіту.

Математичні поняття та теорії є ідеально-абстрагованими

відображенням реальних процесів, яким властива логічна побудова та
узагальнення. Німецький математик і фізик-теоретик Г. Вейль зазначав, що
«розвиток математики до певної міри дублюється у фізиці при переході від
класичної до квантової механіки» [45].
Розглянувши і уточнивши суть поняття «моделі» перейдемо до поняття
«моделювання».
Найбільш вдале означення подано в УРЕ (т. 7), «Моделювання –
непрямий опосередкований метод наукового дослідження об’єктів пізнання
(безпосереднє вивчення яких з певних причин неможливе, ускладнене чи
недоцільне) шляхом дослідження їхніх моделей» [247].
«Філософський

енциклопедичний

словник»

визначає

термін

моделювання, так: «Моделювання  метод дослідження об’єктів пізнання на
їх моделях; побудова і вивчення моделей реально існуючих предметів і явищ
(органічних і неорганічних систем, інженерних пристроїв, різних процесів –
фізичних, хімічних, біологічних, соціальних) і конструйованих об’єктів для
визначення або покращення їх характеристик, раціоналізації способів їх
побудови, управління і т.п.» [248].
«Великий тлумачний словник сучасної української мови» пропонує
таке визначення моделювання як, "дослідження яких-небудь об’єктів, систем,
явищ, процесів шляхом побудови і вивчення їх моделей" [47].
Отже, можемо стверджувати, що моделювання – це метод дослідження
явищ і процесів, що ґрунтується на заміні конкретного об'єкта досліджень
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(оригіналу) іншим, подібним до нього (моделлю), котрий, відображаючи чи
відтворюючи в певному сенсі об'єкт дослідження, здатний заміщати його так,
що вивчення моделі дає нову інформацію про об'єкт.
Характерною ознакою методу моделювання є можливість відтворення
моделлю відповідно до завдань дослідження тих чи інших істотних
властивостей, структур досліджуваного об'єкта, взаємозв'язків і відношень
між його елементами. У процесі пізнання модель слідує за об'єктом, будучи
певною його копією, а у відтворенні, конструюванні, навпаки, – об'єкт йде
слідом за моделлю, копіюючи її.
Модель фіксує існуючий рівень пізнання про досліджуваний об'єкт.
Неможливо створити універсальну модель, котра могла б відповісти на всі
запитання, що викликають інтерес; кожна з них дає лише наближений опис
явища, причому в різних моделях знаходять відображення різні його
властивості. До моделювання вдаються тоді, коли досліджувати реальний
об'єкт з усією сукупністю його властивостей недоцільно, незручно або
неможливо.
Моделювання – це метод, а модель – форма, засіб наукового пізнання.
Метод моделювання оперує загальністю, оскільки змоделювати можна будьякий об'єкт: така можливість рівнозначна визнанню принципової їх
пізнаваності. Академік М. М. Амосов зазначає, що моделювання може бути
засобом активізації мисленнєвої діяльності, засобом отримання нових знань у
процесі дослідження та перетворення моделі, а сама модель розглядається як
продукт психічної діяльності [6].
Процесом

побудови

моделі

є

моделювання.

У

«Великому

енциклопедичному словнику» дається наступне визначення: "моделювання –
дослідження яких-небудь явищ, процесів або систем об’єктів шляхом
побудови і вивчення їх моделей; використовування моделей для визначення
або уточнення характеристик і раціоналізації способів побудови знову
конструйованих об’єктів. Моделювання – одна з основних категорій теорії
пізнання: на ідеї моделювання, по суті, ґрунтується будь-який метод
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наукового дослідження – як теоретичний (при якому використовуються
різного роду знакові, абстрактні моделі), так і експериментальний
(використовуючи наочні моделі)" [21].
Використовуючи ідеї М. М. Амосова [6], Р. Буша, Ф. Мостеллера [40],
О. О. Штоффа [274], ми співвідносимо моделювання з процесом пізнання.
"Будь-яке пізнання — це вже є моделювання, оскільки в корі головного
мозку за допомогою комплексу клітин зображується в ідеальному вигляді
досліджуваний об’єкт" [6].
Розглянемо

методологічну

основу

моделювання.

Діяльність

дослідника, суб’єкта діяльності, спрямовано на об’єкт діяльності та
зосереджено на створенні і застосуванні оптимальних методів одержання і
обробки інформації про об’єкт. У ході наукового дослідження важливу роль
відіграють гіпотези, які ґрунтуються на невеликій кількості даних про об’єкт,
отриманих у результаті спостережень, припущень, спеціально поставленого
експерименту. У формулюванні та перевірці гіпотези велике значення має
аналогія як метод побудови логіки міркувань. Аналогія пов’язує гіпотезу з
експериментом, предметом якого є певна модель. Ступінь подібності між
об’єктом дослідження та моделлю умовний і має відносний характер і при
цьому залежить від рівня абстрагування та визначається метою дослідження.
Різні підходи та думки до структури моделювання узагальнюємо у схемі
рис. 1.9:
Спостереження

Інформація

Об’єкт дослідження
Адекватність

Часткова інформація

Аналогія

Суб’єкт дослідження

Експеримент
Гіпотеза

Уточнення гіпотези

Модель

Рис. 1.9. Схема процесу моделювання
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Спостерігаючи

за

об’єктом

дослідження,

дослідник

–

суб’єкт

дослідження – отримує відповідно до поставленої мети дослідження часткову
інформацію про об’єкт. На основі висунутих гіпотез проводять експеримент,
об’єктом якого стає модель, з метою уточнення, доповнення інформації про
первинний об’єкт. Модель при цьому може бути представлено у вигляді
фізичного об’єкта або логічної схеми, які спрощують логіку побудови
міркувань та уточнюють природу явищ. У процесі дослідження модель
виступає в ролі відносно самостійного квазіоб’єкта. Побудовану модель
називають

адекватною

об’єкту,

якщо

результати

моделювання

підтверджуються і можуть використовуватися як основу прогнозування
процесів, що відбуваються в досліджуваних об’єктах. Адекватність моделі
залежить від мети моделювання й прийнятих критеріїв моделювання.
Аналіз трактування поняття «моделювання», яке подають різні наукові
джерела та енциклопедичні словники, дав можливість зробити висновок про
відсутність єдиного підходу до визначення цього поняття. На нашу думку,
розуміти під моделюванням дослідження фізичних процесів на певних
моделях,

як

це

стверджують

більшість

енциклопедичних

джерел,

недостатньо. Поділяємо ту думку, що, моделювання – це науковий метод
дослідження різних систем шляхом побудови моделей цих систем, які
зберігають деякі основні особливості предмета дослідження та вивчення
функціонування моделей з переносом отриманих даних на предмет
дослідження [277].
Науковці виокремлюють такі дидактичні функції математичного
моделювання:
1. Пізнавальна функція.
Методичною метою цієї функції є формування пізнавального образу
досліджуваного об'єкта. Це формування відбувається постійно при переході
від простого до складного. Тут думка учня направляється за найкоротшим і
найбільш доступним шляхам до цілісного сприйняття об'єкта, цінність цієї
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функції полягає в ознайомленні учнів з найбільш найкоротшим і доступним
способом осмислення досліджуваного матеріалу.
2. Функція управління діяльністю учнів. Математичне моделювання
предметне і тому полегшує контрольні та комунікаційні дії.
Контролювальні дії спрямовані на виявлення помилок у процесі
порівняння виконаних учнями схем, графіків що містяться в підручнику, або
на з'ясування тих властивостей, які повинні зберегти об'єкт за умови тих чи
інших перетвореннь.
Комунікаційні дії відповідають тій стадії реалізації функції управління
діяльністю учнів, яка відповідає дослідженню отриманих ними результатів.
Виконуючи ці дії, що вчиться в світлі власного досвіду пояснює іншим або
хоча б самому собі по побудованій моделі суть досліджуваного явища чи
факту.
3. Інтерпретаційна функція.
Відомо, що один і той самий об'єкт можна відобразити за допомогою
різних моделей. Наприклад, коло можна задати за допомогою пари об'єктів
(центр і радіус), рівнянням відносно осей координат, а також за допомогою
малюнка чи креслення. В одних випадках можна скористатися аналітичним
виразом, в інших — геометричною моделлю.
Крім цих функцій,

можна виділити ще одну –

евристичну.

Математична модель, виступаючи як кількісний вираз, якості об'єкта,
уможливлює експериментувати з його кількісної стороною, дає можливість
глибше проникнути в якісний аспект об'єкта – показати його внутрішні
закономірності. У цьому і розкривається евристична функція математичного
моделювання і його можливості для вирішення проблем різних наук: біології,
хімії, фізики, медицини та ін.
Реалізація

у

процесі

навчання

математики

різних

функцій

математичного моделювання сприяє продуктивному мисленню учнів,
оскільки їхня увага своєчасно переключається з моделі на отриману за її
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допомогою інформацію про об'єкт, і навпаки. Таке переключення зводить до
мінімуму відволікання розумових сил учнів від предмета їхньої діяльності.
Робота з математичного моделювання полягає у з'ясуванні його
елементів. Аналіз дає можливість виокремити такі елементи:
– заміна вихідних термінів на вибрані математичні еквіваленти;
– оцінка повноти вихідної інформації і введення за необхідності числових
даних, яких не вистачає;
– виявлення даних для розв'язування задачі на практиці.
Процес

математичного

моделювання

прикладної

задачі

можна

поділити на чотири етапи. Перший етап – формулювання законів, за якими
зв'язуються між собою основні об'єкти моделі. Він потребує знання фактів
відносно досліджуваного явища і розуміння їх взаємозв'язку. Зазвичай
досліджуване явище супроводжується великою кількістю взаємодій між
багатьма об'єктами явища. Простежити за всіма об'єктами і зв'язками між
ними надто складно. Тому дослідникові необхідно виокремити основні
об'єкти і основні взаємозв’язки між ними для того, щоб математична модель
була доступною для подальшого вивчення. Цей етап завершується записом у
математичній формі виявлених зв'язків між об'єктами моделі.
Другий етап – дослідження математичних задач, до яких зводиться
математична модель. Основним тут є розв'язування прямої задачі, тобто
одержання в результаті аналізу моделі вихідних даних для подальшого їх
зіставлення з результатами спостережень досліджуваного явища. На цьому
етапі важливу роль відіграє математичний апарат, необхідний для аналізу
математичної моделі, і обчислювальна техніка – потужний засіб для
одержання кількісної вихідної інформації як результату розв'язування
складних математичних задач. При цьому широко застосовуються методи
обчислювальної математики. Отже, на цьому етапі дослідник має насамперед
вибрати перш за все апарат для розв'язання сформульованої на першому
етапі математичної задачі, а потім розробити алгоритм розв'язання
задачі на ПЕОМ.
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Третій етап – перевірка, чи задовольняє прийнята гіпотетична модель
критерій

практики,

тобто

перевірка,

чи

узгоджуються

результати

спостережень з теоретичними наслідками моделі в межах точності
спостережень. Якщо відхилення виходять за межі точності спостережень, то
модель не може бути прийнятою. Часто під час побудови моделі деякі її
характеристики залишаються невизначеними. Задачі, в яких визначаються
характеристики моделі таким чином, щоб вихідну інформацію можна було
порівняти в межах точності спостережень з результатами спостережень
досліджуваних явищ, називаються оберненими задачами. Якщо математична
модель така, що ні за якого вибору характеристик ці умови не можна
задовольнити, то модель

неприйнятна для дослідження цих явищ.

Застосування критерію практики для оцінки математичної моделі дає змогу
робити висновок про правильність положень, які покладено в основу
досліджуваної моделі. Цей метод є єдиним методом вивчення не доступних
нам безпосередньо явищ макро- і мікросвіту.
Четвертий

етап

–

подальший

аналіз

моделі

в

зв'язку

з

нагромадженням даних про досліджувані явища і модернізація моделі. У
процесі розвитку науки і техніки дані про досліджувані явища дедалі більше
уточнюються і наступає момент, коли висновки, одержані на основі наявної
математичної моделі, не відповідають нашим знанням про явище. Тоді
виникає необхідність побудови нової, більш досконалої математичної моделі
[274].
Важливим засобом навчання елементів моделювання, які належать до
етапів формалізації та інтерпретації, є прикладні задачі. Під прикладною
розуміють задачу, яка описує реальну або наближену до реальної ситуацію
звичайною мовою. У зазначеному контексті будь-яка задача, яка виникає на
практиці, є прикладною. Прикладні задачі можуть не містити достатніх для
розв'язування числових значень, і такі задачі називають задачамипроблемами. У шкільних підручниках задачі такого типу майже відсутні.
Учням відразу пропонують словесну модель ситуації у формі задачі, яка не
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дає учням уявлення про характер відображення математикою реальних
явищ, тому відсутні умови розкриття змісту діяльності, яка здійснюється на
цьому етапі математичного моделювання. Виникає потреба пошуку шляхів
змістового розкриття і конкретизації етапів формалізації та інтерпретації
етапів математичного моделювання. Цієї проблеми можна уникнути
шляхом розв'язування учнями прикладних задач.
Особливістю прикладних задач є те, що під час їх розв'язування
поряд з індуктивними і дедуктивними умовиводами використовують також
і правдоподібні судження та твердження, які ґрунтуються на застосуванні
аналогії, на результатах числового та фізичного експерименту тощо, тобто
такі, що наштовхують учнів на знаходження розв’язку. Такими, на думку
відомого угорсько-амереканського математика Д. Пойа є [197]:
– судження за аналогією;
– застосування понять поза межами їх початкового визначення;
– застосування актуальної (практичної) нескінченності, тобто розуміння
нескінченно малих і нескінченно великих величин як постійних, але
таких, що мають інший порядок, ніж решта величин;
– використання результатів наближеного розв'язування при відсутності
точного розв'язку.
Важливою дидактичною умовою ефективного навчання, яке поряд із
засвоєнням навчального матеріалу сприяє активізації розумової діяльності
учнів, і свідоме оволодіння ними системою наукових знань пробуджує у
них потребу в цих знаннях і викликає інтерес до предмета, сприяє розвитку
здібностей учнів, розвиває вміння та навички застосування одержаних
знань на практиці.
Потреба у використанні практичних матеріалів під час навчання
математики визначається тим, що виникнення, формування і розвиток
математичних понять пов’язане з людським сприйняттям і відчуттями, а
також з тим, що в пізнавальній діяльності, зокрема учнів, має місце тісний
зв'язок логічних процесів мислення і чуттєвих сприймань. Тому відсилання

65
до прикладів із життя, довкілля, процесів виробництва і трудової діяльності
тощо дає змогу вчителеві організувати цілеспрямовану навчальну
діяльність учнів, розкривати кількісні взаємозв'язки міжпредметних
чинників.
Більш складний процес моделювання містить у собі такі п’ять етапів:
1. Змістовне описування об’єкта моделювання. На цьому етапі
необхідно виявити найсуттєвіші ознаки об’єкта моделювання, дослідити
взаємозв’язки між елементами та його структуру, можливі стани елементів,
висловити у формі припущення гіпотези щодо чинників, які обумовлюють
стан та розвиток системи. Такий опис системи називають концептуальною
моделлю.
2. Побудова математичної моделі. Цей етап полягає у формалізації
концептуальної моделі, тобто в поданні її у вигляді певних математичних
залежностей (функцій, рівнянь, нерівностей, тотожностей тощо). Для цього
необхідно, уточнити перелік відібраних для моделювання чинників та типи
взаємозв’язків між ними, визначити систему обмежень, що накладаються на
значення керованих параметрів. У разі неможливості одержати розв’язок
моделі виконують певні спрощення, наприклад, вилучають з моделі певні
чинники, поділяють модель на підмоделі тощо.
3. Підготовка інформаційної бази моделювання та чисельна реалізація
моделі. На цьому етапі здійснюють збір наявної інформації та її аналіз, що
полягає не тільки в принциповій можливості одержання інформації
необхідної якості, а й в аналізі витрат на підготовку або придбання
інформаційних масивів. Чисельна реалізація моделі полягає в розробленні
алгоритмів, виборі пакетів прикладних програм або розробленні власних
програмних засобів та безпосередньому проведенні обчислень.
4. Перевірка адекватності моделі. Аналіз чисельних результатів
уможливлює вирішення питання про ступінь відповідності моделі реальній
системі чи явищу (за тими властивостями системи, що були обрані як
суттєві). За результатами перевірки моделі на адекватність приймається
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рішення щодо можливості її практичного застосування, напрямків її корекції.
У процесі корЕКування моделі можуть уточнюватись суттєві параметри та
обмеження, здійснюється оптимізація моделі, що полягає в її спрощенні за
умови збереження заданого рівня адекватності.
5. Застосування

моделі.

Застосування

результатів

моделювання

спрямоване на розв’язання практичних завдань у різних галузях знань: у
фізиці та хімії, економіці і біології, екології і лінгвістиці, медицині і
психології, історії і соціології, тощо.
Необхідно зауважити, що процес моделювання має, як правило,
інтераційний характер. На будь-якому з етапів можна повернутись до
попередніх, оскільки може статися, що модель виявиться надто складною або
суперечливою, бракує необхідної для моделювання інформації чи витрати на
її придбання надто великі, модель може виявитись неадекватною та
суперечити практичному досвіду або мати приблизну точність тощо.
Існує багато підходів до класифікації видів моделювання, об’єднавши
ті, що оброблені автором отримаємо таку схему у вигляді табл. 1.4
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Таблиця 1.4
Класифікація видів моделювання
Моделювання

Повне

Неповне

Наближене

Детерміноване

Стохастичне

Статичне

Динамічне

Дискретне

Дискретно-неперервне

Мисленнєве

Наочне:

Неперервне

Реальне

Математичне:

Фізичне:

гіпотетичне;

аналітичне;

в реальному часі;

аналогове;

імітаційне;

в модельному часі

макетування

комбіноване;
інформаційне;

Натурне:

Символьне:

структурне;

науковий експеримент;

мовне;

ситуаційне

комплексні випробування;

знакове

виробничий експеримент

Моделюванням називається процес заміни одного об’єкта іншим з
метою отримання інформації про важливі властивості об’єкта-оригіналу за
допомогою об’єкта-моделі. Тобто моделювання може бути визначене як
заміна об’єкта моделлю для отримання інформації про цей об’єкт шляхом
теоретичного вивчення або проведення експериментів з його моделлю.
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І. Т. Фролов – фахівець з питань теорії пізнання, філософії природознавства,
зазначав, що "моделювання означає матеріальне або мисленєве імітування
реально існуючої системи шляхом спеціального конструювання аналогів
(моделей), у яких відтворюються принципи організації і функціювання даної
системи" [258]. Тобто, модель — засіб пізнання, головна її ознака —
відображення. Теорія заміщення одних об’єктів (оригіналів) іншими
об’єктами (моделями) і дослідження властивостей об’єктів на їх моделях
називається теорією моделювання.
У процесі побудови математичної моделі необхідна взаємодія двох
фахівців конкретної галузі і математика. Виникає безліч математичних і
нематематичних

питань,

які

можна

вирішити

за

умови

тісного

співробітництва різних фахівців. Виокремлення основних властивостей
моделювального об'єкта, взаємовідносин між ними неможливе без фахівцяпредметника. Математичне кодування зазначених властивостей і відношень,
за якого не повинна втрачатися або спотворюватися інформація, прерогатива
математики. У процесі дослідження математикові, можливо, доведеться
спрощувати або змінювати модель. Фахівець-предметник маєоцінити, чи не
спотворюють дані зміни поставлене завдання. Дослідження моделі, що його
здійснив математик, дає деякі результати, що відображають зазвичай,
числами або математичними символами. Перехід від них до якісного
висновку – складна процедура, спільна для математика й предметника.
У вузькому сенсі автори [4; 5; 20; 38; 112; 176; 209] під математичним
моделюванням розуміють математичний опис у вигляді рівнянь і нерівностей
реальних природних, соціальних, економічних процесів. Але, на нашу думку,
таке визначення є неповним, бо математичне моделювання втілюється не
тільки в процесі побудови системи рівнянь та нерівностей. За структурою ми
виділяємо три класи математичних моделей, а саме: моделі-означення,
моделі-функції, моделі-формули (рис. 1.10).
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Числові

Модель-означення
будь-якої величини

Диференціальні
Модель-функція
(закон)

Графічні
Інтегральні

Модель-формула

Геометричні

(структура)

Рис. 1.10. Класи математичних моделей
Класифікація
математичних моделей.
За такої класифікації
моделлю-означенням
є математичний вираз, який
інтерпретує визначення (фізичної) величини, її (фізичний) зміст мовою
математики.
До математичного моделювання ми відносимо систему рівнянь та
нерівностей, а також графіків, графічних схем, логічних структур, таблиці,
векторні

побудови.

Класифікацію

математичних

моделей,

які

використовуються у фізиці, за змістовною ознакою здійснив англійський
фізик-теоретик

німецького

походження

Р. Пайєрлс.

Згідно

з

цією

класифікацією математичні моделі поділяються на такі класи [191]:
1. гіпотези (те, що могло відбутися). До таких моделей можна віднести
теорію Великого вибуху, модель Сонячної системи за Коперником та
Птоломеєм;
2. феноменологічні моделі, що містять механізм для опису явища й
отримуються

у результаті безпосереднього вивчення реального

процесу;
3. наближення. Не всяке рівняння, яке описує певне фізичне явище, можна
розв’язати точно, без певного наближення. Наприклад, закон Ома,
лінійність якого є наближенням;
4. спрощення. Під час побудови моделі-спрощення не враховуються
чинники, які можуть помітно, а іноді безконтрольно вплинути на
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результат. Прикладом такого моделювання є використання моделі
ідеального газу для неідеального;
5. евристичні моделі, що не мають кількісного підтвердження, але
висвітлюють більш глибокі процеси фізичного явища. Наприклад,
кінетична теорія газів дає формули для розрахунку в’язкості, дифузії,
теплопровідності;
6. аналогії. Загалом такою моделлю є система рівнянь, що описують різні
класи явищ. Наприклад, широко використовується в методиці фізики
аналогія між прямолінійним та обертальними рухами, між механічними
та електромагнітними коливаннями.;
7. мисленнєвий експеримент. Це вид пізнавальної діяльності, у якій
ключова ситуація розробленої теорії розігрується не в реальному
експерименті, а в уявному. Найяскравішим прикладом мисленнєвого
експерименту є теорія відносності Ейнштейна.
Отже, переконуємося, що кожна фізична теорія, поняття, закон є
результатом математичного моделювання.
Академік О. О. Петров виділяє три шляхи побудови математичної
моделі досліджуваного явища, за якими класифікує математичні моделі, а
саме:
1. у результаті безпосереднього вивчення реального процесу. Така модель
буде феноменологічною;
2. у результаті процесу дедукції, коли нова модель є частинним випадком
певної загальної. Така модель називається асимптотичною;
3. у результаті процесу індукції. Такі моделі називаються моделямиансамблями і є узагальненнм елементарних моделей.
Математики
С. І. Архангельський

О. А. Самарський
[8],

А. Д. Мишкіс

[213],
[135]

О. М. Боголюбов
та

математичні моделі таким чином:
– за формою об’єкта (структурні, функціональні);
– за типом величини (дискретні, неперервні);

інші

[20],

класифікують
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– за характером залежності (лінійні, нелінійні);
– за характером величини (ймовірнісні, детерміновані);
– за предметом дослідження (динамічні, стаціонарні, квазідинамічні).
Російський фізик, математик, спеціаліст у галузі математичної фізики,
доктор фізико-математичних наук О. М. Боголюбов виокремлює дві задачі
математичного моделювання [20, с. 5]:
1. пряма задача: за даними локальними фізичними законами, що діють у
досліджуваній системі, визначити, як буде діяти система в цілому.
2. обернена задача: визначити параметри моделі шляхом зіставлення
отриманих даних та результатів моделювання.
Процес моделювання починається з моделювання спрощеного процесу,
який, з одного боку, відображає основні якості явища, а з іншого –
характеризується певними припущеннями. Відомий учений-математик,
професор, доктор фізико-математичних наук А. Д. Мишкіс виділяє такі етапи
математичного моделювання реального процесу або об’єкта [135, с. 9]:
1. побудова математичної моделі;
2. розв’язання математичної задачі;
3. інтерпретація результату.

Реальний процес

Аналіз
Змістова модель

(об’єкт дослідження)

Аналіз

Побудова математичної моделі

У загальних рисах процес побудови моделі подано на рис. 1.11.

Аналіз
Розв’язання

Інтерпретація
результатів

Математична модель

Практичне
застосування

Рис. 1.11. Процес математичного моделювання
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На першому етапі дослідник виділяє параметри та властивості об’єкта,
які треба дослідити. На другому етапі будують змістову модель, тобто
систему зв’язків між властивостями досліджуваного об’єкта на основі
висунутих гіпотез, припущень та вже встановлених наукових законів і
постулатів. Третій етап передбачає створення математичної моделі на основі
аналізу змістової частини і побудови системи відповідних рівнянь, графіків
тощо. Четвертим етапом є розв’язання математичної моделі, тобто
поставленої математичної задачі, що будується на основі аналізу моделі. Всі
елементи математичної моделі є символьним відображенням відповідних
реальних

елементів.

Ця

відповідність

дає

можливість

дослідникові

використовувати додаткову інформацію про об’єкт у процесі розв’язування
математичної задачі, що може значно спростити процес моделювання.
П’ятим етапом математичного моделювання є практичне застосування
отриманих результатів, що передбачає інтерпретацію отриманого розв'язку
математичної задачі. На цьому етапі відбувається аналіз, верифікація,
перевірка адекватності моделі тощо.
За основу методики математичного моделювання у навчанні фізики
візьмемо підхід, відповідно до якого процес моделювання фізичного явища
має циклічний характер. У кожному із цих циклів можна виокремити такі
етапи:
1) формування фізичної задачі на основі фізичного явища;
2) якісний аналіз фізичної задачі;
3) побудова математичної моделі задачі;
4) перевірка адекватності моделі фізичному явищу та фізичній задачі, її
коригування;
5) розв’язання моделі;
6) інтерпретація відповіді;
7) дослідження отриманого результату з метою впровадження у практику.
Загалом,
математичних

можна

виділити

моделей:

наукові

такі

основні

дослідження,

сфери

застосування

навчання,

управління,
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практична діяльність. У наукових дослідженнях моделі є засобом одержання,
фіксування і упорядкування нової інформації, що забезпечує розвиток теорії
та практики. У навчанні з викисанням моделей досягається висока наочність
відображання різних об’єктів і полегшується передача знань про них. Це
моделі, які дають можливість описати і пояснити систему. В управлінні
моделі використовуються для обґрунтування рішень. Такі моделі повинні
забезпечити як опис, так і пояснення і передбачення поведінки систем.
Зміст і структура поняття «уміння математичного моделювання»
Уміння передбачає знання якої-небудь справи, розуміння того, як вона
робиться та порядок її виконання. Проте це ще не все, це лише одна з
потрібних передумов уміння. А саме уміння виявляється за умови, коли
знання певної справи поєднується з вправністю під час виконання тих дій, з
яких складається ця діяльність.
Тлумачення сутності поняття «уміння» отримали свій розвиток у
сучасних

дослідженнях

В. П. Беспалько,

О. В. Драгунової,

М. А. Ковардакової, Н. І. Пинчук та ін. Так, В. П. Беспалько вважає, що
людина засвоює певні види діяльності, отримуючи та опрацьовуючи
відповідну інформацію, що зображує способи та прийоми діяльності об’єктів
, ознаки та механізми явищ [24]. Факт засвоєння виявляється в умінні
здійснювати діяльність, де розрізняються орієнтовна та виконавча частини.
Орієнтовна частина діяльності – це і є власне знання, що існують у формі
розумових дій, а вміння – виконавча частина діяльності, що виявляється у
мовній або матеріальній формі. Таким чином, знання та вміння є однією і
тією самою діяльністю, але виявляється в різних формах.
Вміння передбачає здатність до спілкування, тобто здатність до
переходу від узагальнень одного порядку до узагальнень іншого, вищого
порядку. Вміння будь-якого рівня набуває в результаті спілкування нової
якості. Тому існує можливість переносу цього вміння в ситуації, відмінні від
тих, в яких воно сформувалось. У нових умовах уміння виявляється не як
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просте повторення того, що було засвоєно у минулому досвіді, а таке, що
містить у собі елементи творчості містить в собі елементи творчості.
Відмінності у трактуванні змісту поняття «вміння» зводяться до його
визначення через різноманітні поняття, наприклад дії або їх системи:
найпростіші елементарні дії, складна система психологічних та практичних
дій (К. К. Платонов та ін.), група операцій (А. А. Люблінська та ін.). Вміння
визначаються також через якості особистості: вищу людську якість
(К. К. Платонов та ін.), здатність успішно досягати свідомо поставленої мети
(Є. А. Мілерян та ін.), частину навички (О. М. Левінов та ін.); через зв'язок
уміння зі знаннями: знання в дії (Є. А. Мілерян, Н. А. Сорокін, Г. І. Щукіна
та ін.). Про ці відмінності в своїх роботах згадують Н. А. Лошкарьова,
Є. А. Мілерян, Н. В. Немова, Н. А. Тоскіна та ін.
Суттєві

відмінності

спричинені,

на

думку

дослідників,

неоднозначністю характеру зв’язків між знаннями, вміннями, навичками.
Порівняльний аналіз наукових праць з цього питання виявив, що основна
відмінність умінь від навичок полягає у виборі способу виконання дії або
діяльності. Ця відмінність визначає різні системи вправ з формування вмінь і
навичок. Так, при формуванні вмінь у систему вправ необхідно включати
завдання на застосування різних способів виконання однієї і тієї самої.
Розглядаючи

вміння

як

компонент

навички,

деякі

психологи

пропонують таку послідовність етапів навчання, а саме знання – вміння –
навички. Тобто вміння та навички являють собою два різних рівня володіння
діями. І навичка є більш досконалим етапом, оскільки вона формується в
процесі тривалих вправ.
Однак існує й інший підхід до виявлення послідовності зазначених дій.
Згідно з думкою видатного українського психолога, доктора психологічних
та медичних наук, професора К. К. Платонова, уміння є вищою людською
якістю, формування якої є кінцевою метою педагогічного процесу, його
завершенням. Тому вміння не може розглядатися як частина навички і, таким
чином, воно виникає на останньому етапі формування навички. Згідно з
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концепцією К. К. Платонова, вміння є можливість людини займатися будьякою діяльністю на основі раніше отриманого досвіду; знання – система
понять, засвоєних людиною, а навичка – дія, що формується з власного
досвіду людини шляхом вправ [193].
Отже, вміння – це оволодіння способами (прийомами) використовувати
засвоєні знання на практиці. Уміння – проміжний етап опанування нового
способу дії, відповідно до певних правил (знань). Уміння співвідноситься з
тим рівнем, який на початковому етапі виражається в формі опанованого
знання (правила, теореми, визначення), яке зрозуміле учневі і може бути
довільно відтворене. Під час використання цього знання воно набуває деяких
операційних характеристик, має форму правильно виконуваних дій, що
рЕКулюються цим правилом. У разі виникнення труднощів учень звертається
до правила з метою контролю над діями або перевірки допущених помилок.
Уміння формуються вправами в умовах, що змінюються, тобто в
процесі переносу способів дій у трохи змінену і нову навчальну ситуацію.
Удосконалюючись, уміння в цілому не автоматизуються, оскільки цьому
процесові не піддається центральна ланка розв’язування розумових задач:
принцип (основна ідея) її розв’язання лежить в основі зв'язку відомого з
невідомим.

Тому

дії,

що

відбуваються

на

основі

вмінь,

завжди

усвідомлювані.
Якщо вміння пов’язується із самостійною і свідомою дією для
практичного чи теоретичного застосування здобутих знань, то формування
вміння слід розглядати як формування цієї дії, тобто відбувається засвоєння
методів її реалізації у процесі діяльності.
Згідно із теорією діяльності дії, які реалізують діяльність, спонукають
її мотивом, але є спрямованими на мету. Здійснюваня дія відповідає певному
завданню, яке є конкретною метою. Одна й та сама мета може ставитися в
різних умовах, а отже, і дія, спрямована на її досягнення, може мати різну
спрямованість, тобто виконуватись іншими способами. Способи здійснення
дій називають операціями або прийомами. Дія може виникнути з діяльності,
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яка отримала свій мотив; в свою чергу, вона сама може «трансформуватись»
у спосіб досягнення, тобто в операцію або прийом; і навпаки – дія може
набути самостійної спонукальної сили і стати окремою діяльністю, а операція
може обслуговувати іншу дію [212].
Окрім потреби, мотиву і мети, до структури дії включаються ще
орієнтовна, виконавча, контролювальна та коригувальна частини. До
орієнтовної частини відносяться операції усвідомлення умови задачі,
пригадування і вибір способу дії, засобу тощо. Виконавчу частину
становлять операції виконання, що забезпечують розв’язування задачі,
здійснення дії.

Контролювальна

частина вміщує

операції

перевірки

результату діяльності на відповідність еталону. Операції коригувальної
частини передбачають повернення до орієнтовної та виконавчої частин
залежно від виявлених помилок під час здійсненні контролювальних
операцій. Кожна із зазначених частин дії має власну специфічну функцію.
Орієнтовними

операціями

визначаються

розумність

і

правильність

виконуваної дії, а також швидкість включення в роботу, виконавчими –
точність і якість цієї дії, контрольними і коригувальними – її усвідомленість
[85]. Провідна роль відводиться орієнтовній частині дії, тобто сукупності тих
операцій, завдяки яким відбувається виділення і розпізнавання властивостей
ситуації, які враховуються у виконавчій частині, і завдяки яким можна
безпомилково виконати дану дію.
Для вдалого виконання дії в різних умовах людина повинна змінювати
склад її орієнтовної частини, що дає змогу визначити нові властивості
ситуації. У протилежному випадку задача залишиться нерозв’язаною.
Операційна структура конкретної дії формується на основі попереднього
засвоєння деякого розумового прийому. Він виконує функцію засобу
побудови орієнтовної частини дії, який співвідноситься з різноманітністю
умов свого застосування. Тобто вміння поєднує побудову дії з прийомомзасобом [65].
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Окрім результату використання вміння в нових ситуаціях, про якість
сформованості уміння буде свідчити як ступінь його автоматизації, тобто
швидкість виконання дії, так і кількість правильно виконаних операцій за
певний час. Достатня кількість часу під час визначення якості сформованості
вміння за останнім показником буде надавати рівні можливості учням різних
темпераментів.
Параметр сформованості вміння (автоматизації дії) здебільшого
залежить від виконання орієнтовних операцій. Чим краще побудовано
орієнтування в ситуації (краще засвоєно вихідну інформацію), тим меншу
кількість ознак необхідно сприйняти учневі, щоб правильно вибрати
методику

і

зробити

виконавчі

операційні

дії.

Коли

досягається

автоматизованість, дія виконується під час згорнутої і скороченої орієнтовної
частини та без коригування за рахунок безпомилкового виконання дії,
оскільки інші частини дії (виконавча і контролювальна) практично не
підлягають згортанню.
Описану

модель

дії

в

плані

системних

уявлень

психологи

характеризують як базову систему діяльності, тобто інваріант, загальний для
будь-якої конкретної форми вияву. Виходячи з інваріанту базової системи
діяльності,

існує

структурна

ізоморфність

практичної

діяльності

і

внутрішньої, мислиннєвої. Причому в онтогенезі остання є вторинною до
зовнішньої

діяльності.

Цей

факт

дає

можливість,

з

одного боку,

проаналізувати розумові дії і операції, а з іншого – формувати їх у процесі
навчання [144].
Виконаний П. Я. Гальперіним і його співробітниками аналіз генезису
розумових дій уможливив певною мірою досліджувати перехід від
зовнішньої дії з предметом до згорнутого психологічного акту, від зовнішніх
предметних засобів до внутрішніх знакових. При цьому етапам зовнішньої
матеріалізованої дії на початкових стадіях засвоєння дії ставляться у
відповідність етапи внутрішніх процесів на стадії сформованої дії, згорнуті
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до одномоментного акту, який зберігає той самий зміст, що й розгорнута дія з
предметом.
Результатом дослідження П. Я. Гальперіна [65] стала концепція
поетапного формування розумових дій і розроблені на цій основі конкретні
методики, які активно використовуються у навчанні. Процеси формування
загалом відбуваються таким чином:
– на першому етапі дію мотивують, тобто включають до структури певної
діяльності і спрямовують на певну мету;
– на другому етапі складають схему орієнтовної основи дії, тобто
створюють умови для досягнення мети. У процесі засвоєння дії цю
схему перевіряють і уточнюють;
– третій етап – формування дії в матеріальній (матеріалізованій) формі.
– на четвертому етапі відбувається послідовне «зменшення» зовнішньої
звукової сторони мови;
– на заключному етапі в свідомості залишається тільки кінцевий
результат – предметний зміст дії.
На кожному етапі дію виконують спочатку розгорнуто, деталізовано,
а потім поступово скорочують, згортають.
Залежно від типу орієнтовної основи дії існують різні підходи до
створення її схеми. В психології в основному розрізняють три типи
орієнтовної основи (частини) дії, які визначають результат сформованості дії,
а відповідно і уміння [64]. До орієнтовної основи першого типу відносяться
зразки дії та її продукт. Учням вказівки щодо виконання дії не пропонують.
Вони самостійно шукають шляхи виконання завдання “наосліп”, методом
проб і помилок. У результаті таких пошуків завдання може бути виконаним,
але дія, за допомогою якої воно виконується, залишається нестійкою, не
відтворюється із одночасною зміною умов. Орієнтовна основа другого типу
містить не тільки зразки дії, але й усі вказівки щодо правильного її виконання
з новим матеріалом. У цьому випадку навчання відбувається швидко і без
помилок. Учень набуває певного вміння аналізувати матеріал з позиції
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майбутньої дії. Остання виявляє стійкість при зміні умов і переноситься на
нові завдання. Однак це перенесення обмежене і відбувається за наявності у
складі нових завдань елементів уже засвоєних знань. Орієнтовна основа
третього типу не подається учням в готовому вигляді – вони мають скласти її
самостійно. До цього спонукає вчитель. Навчання за даним принципом
орієнтування дещо складніше і на перших етапахпотребує стільки ж часу і
навіть трохи більше, як під час навчання за другим типом. Але наступні
завдання виконуються одразу правильно і цілком індивідуально. За достатньо
великої кількості завдань темп навчання різко зростає, до того ж учні роблять
значно менше помилок. Сформована у такий спосіб дія поширюється на інші
завдання.
Інваріантність структури дії та існування концепції поетапного
формування розумових дій, які запропонував П. Я. Гальперіна та які
підтверджені в інших психолого-педагогічних дослідженнях [64], доводять
практичну можливість формування вмінь виконувати ці розумові дії, тобто
формувати інтелектуальні вміння.
1. Перший – це етап нагромадження знань як основи реалізації
подальшого процесу розумового розвитку учнів. збереження минулого
досвіду учнів має на меті підготувати їх до сприйняття нового.
2. Етап діагностики, на якому за допомогою діагностичних вправ
визначається рівень сформованості умінь учнів. Учитель визначає різні
групи учнів:основну, учнів, з якими потрібно працювати індивідуально,
та учнів вищого розвитку, тобто тих що випереджають основну масу.
3. Етап мотивації, на якому створюється атмосфера зацікавленості,
позитивних емоцій, стійкого інтересу до розумової праці. Для цього
створюються

всі

умови

для

успішної

праці

з

отримуванням

позитивного результату.
4. Етап рефлексії, на якому відбувається усвідомлення прийомів уміння і
правил їх реалізації.
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5. Тренувальний етап, на якому певне вміння відпрацьовується у процесі
репродуктивної діяльності та застосовується під час виконання творчих
завдань.
6. На етапі узагальнення вмінь має місце їх часткова автоматизація та
перенесення прийомів у нові умови, на інші теми і предмети (ближнє
перенесення), на інші сфери діяльності (далеке перенесення).
7. На етапі контролю і корекції здійснюється перевірка якості засвоєних
умінь, наприклад, за допомогою завдань, розроблених у кількох
варіантах (за рівнем складності та самостійності). Доцільно складати їх
аналогічно до діагностичних вправ, щоб потім порівняти результати,
побачити, чого досягнув кожен з учнів, спланувати подальше навчання.
Метою роботи вчителя є те, щоб під час систематичного розв’язування
задач певного типу прищепити дітям уміння за певними ознаками пізнавати
цей тип і застосувати раніше засвоєнні прийоми знаходження результату.
Відбувається класифікація типів умов і застосованих до них прийомів
розв’язання. На цій основі будь-яке нове завдання спочатку „впізнається“, а
потім розв’язується. Якщо ж впізнавання не відбувається (завдання
невідомого типу), то і розв’язання немає, вірніше, серію таких завдань,
розв’язаних з допомогою вчителя, сприйматимуть учні як новий тип завдань.
М. В. Потоцький подібну шкільну ситуацію характеризує так: «Ми дуже
часто учимо класифікувати завдання, замість того, щоб учити відразу їх
розв’язувати. Кому не знайома характерна для багатьох учнів заява, яку вони
озвучують, коли потрапляють на нове завдання «Таких задач ми не
розв’язували». Нібито їм треба уміти розв’язувати тільки вже колись
розв’язані завдання!» [200, ст. 142]. У багатьох школярів слабо розвинена
здібність до аналізу таких завдань, які ще не траплялися їм у навчальному
досвіді, але для розв’язання яких у них є всі необхідні знання.
Таким чином, школярі цілком успішно розв’язують завдання відомого
їм типу, попереднє пізнання якого є головною умовою відтворення раніше
засвоєного конкретного способу розв’язування. За всієї складності такої
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діяльності вона не виходить за межі класифікувального, емпіричного
мислення.
Успішність розв’язання залежить також від міри конкретизації умов
завдання, від можливості його наочного вираження і уявлення. Так,
Н. А. Менчинська зазначає, що вміння наочно представити зміст завдання
відіграє вирішальну роль у з’ясуванні потрібних співвідношень. "Кожному
вчителеві відомо, що в тих випадках, коли учень не може розв’язати задачу,
достатньо буває змінити її сюжет, зробивши його ближчим до досвіду
дитини, і успіх розв’язання вже забезпечений" [166, ст. 358]. Відповідно до
сказаного вище та враховуючи дидактичний принцип наочності більшість
методичних

посібників

рекомендують

ілюструвати

тексти

завдань

малюнками, що зображають ті або інші предмети, про які йдеться в
завданнях. Та оскільки об'єктом у задачах виступають величини, зв'язки,
відношення між ними, то необхідно також зображувати в символічному
вигляді (графічно, буквеними знаками тощо) визначені відношення.
Н. А. Менчинська звертає увагу на те, що разом з прийомом конкретизації в
школі

повинен

застосовуватися

опускаються

сюжетні

відношення.

"На

цю

аспекти
сторону

також
завдання

прийом
і

абстрагування,

оголюються

переосмислення

коли

математичні

завдання,

–

пише

Н. А. Менчинська, — до цих пір зверталася дуже мало уваги в методичному
плані" [166, ст. 359]. Твердо слідуючи принципу "опори на уявлення",
методисти в основному застосовують "прийом конкретизації", акцентуючи
увагу учнів на конкретних особливостях умов завдання. Як засвідчила
М. Е. Боцманова, яка проаналізувала всі види наочності, що застосовуються
під час розв’язання сюжетних задач, велика частина їх має суто зовнішній
ілюстративний характер і лише уточнює уявлення школярів про об’єкти, що
розглядаються в тексті [33]. Ця особливість традиційного навчання, а також
погляд на його справжні завдання виразно виражені в наступних міркуваннях
французького математика, співзасновника групи «Бурбаки» Ж. Д’єдонне:
"Ми схильні в наші дні, зокрема серед викладачів... ухитрятися маскувати
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або всіляко применшувати абстрактний характер математики. Це, на мій
погляд, велика помилка. Звичайно, йдеться не про те, щоб із самого початку
поставити дітей перед лицем абстрактних понять, але щоб у міру розвитку їх
розуму вони цими поняттями володіли і щоб математика постала перед ними
своєю істинною суттю..." [202, ст. 41]. Необхідно показувати учням
абстрактну сутність математики, виховувати у них здатність до абстракції, до
використання її теоретичної сили. Проте як свідчать результати нашого
дослідження,

в

практиці

роботи

вивчення

математики

широко

використовується "прийом конкретизації" і майже ігнорується "прийом
абстрагування". Тому неохідний своєчасний і правильний перехід учнів від
опори на натуральну наочність до уміння орієнтуватися у відношеннях між
самими величинами і числами (у «абстрактних відношеннях»).
Математичне моделювання визначено як метод наукового пізнання,
який використовується для розв’язання прикладних задач та ґрунтується на
побудові системи математичних співвідношень (формул, рівнянь, систем
рівнянь, що описують ті чи інші сторони об’єктів (процесів або явищ), які
вивчаються), дослідження яких здійснюють з використанням математичних
методів.
1.3. Показники та рівні сформованості вмінь математичного
моделювання у старшокласників
Щоб встановити показники сформованості вмінь математичного
моделювання у старшокласників розглянемо самі уміння, які є складовими
компетентності. Під компетентністю старшокласників із математичного
моделювання

будемо

розуміти

особистісне

новоутворення,

у якому

поєднуються знання, вміння, навички, що дає змогу будувати задачу певним
чином, обирати об’єкти моделювання та знаходити взаємозв’язки між
компонентами досліджувального процесу, перекладати розроблені уявлення
на мову математичних формул і знаків, розуміти алгоритми та математичні
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методи обчислень характеристик математичної моделі, робити інтерпретацію
отриманих даних і формулювати коректні висновки.
У контексті дослідження структуру компетентності з математичного
моделювання

представлено

як

сукупність

трьох

взаємопов’язаних

компонентів: теоретичного, практичного й особистісного.
Теоретичний

компонент

компетентності

із

математичного

моделювання становить сукупність знань, провідними з яких є такі: наукові
знання щодо базових положень про математичне моделювання, кваліфікації
наявних моделей, основних положень теорії моделювання й математичного
моделювання, властивостей моделей і відповідних вимог до них, класифікації
динамічних

систем,

особливостей

побудови

математичних

моделей

різноманітних процесів і явищ, розв’язування диференціальних рівнянь;
теоретичні й методологічні знання про суть і способи здійснення діяльності
в галузі математичного моделювання.
Практичний
моделювання

компонент

містить

низку

компетентності
вмінь,

що

щодо

математичного

передбачають

здійснення

математичного моделювання в процесі розв’язання практичних задач, до
яких належать:
– інтелектуальні

вміння

–

розуміти

прикладні

задачі

в

різних

формулюваннях, знаходити необхідну інформацію для їх уточнення;
вирізняти окремі ознаки й аспекти цілого в процесі складання
математичної моделі; систематизувати, порівнювати, відокремлювати,
упорядковувати

отриману

інформацію,

робити

аналіз

об’єктів

дослідження за певними ознаками; використовувати «безмашинні»
логіко-математичні категорії під час складання рівнянь і систем
рівнянь математичної моделі, порівнюючи наочні дані або уявлювані
об’єкти з їх створеними образами; аналізувати динамічні процеси, їх
характеристики та визначати методи дослідження; приймати рішення й
аналізувати отримані результати побудови математичної моделі,
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відокремлюючи

істотне

від

другорядного,

закономірне

від

випадкового, загальне від поодинокого, якісне від кількісного;
– проектувальні вміння − складати плани щодо процесу створення та
дослідження математичної моделі об’єктів, процесів, явищ; будувати
задачі, виділяти загальні та другорядні цілі, вхідні та вихідні
характеристики, параметри математичної моделі; розбивати процес
побудови

математичної

моделі

на

окремі

етапи;

проектувати

математичну модель досліджуваного процесу, представлену у вигляді
математичних

формул,

знаків,

співвідношень,

операторів;

використовувати найбільш ефективні та доцільні математичні методи
для побудови моделі; застосовувати й удосконалювати наявні
алгоритми щодо проектування математичної моделі та за необхідності
розробляти нові; застосовувати інформаційні технології в галузі
математичного моделювання, спеціалізовані пакети програм, таких як
MATLAB (Simulink); інтерпретувати одержані результати, порівнювати
їх із первинними цілями та метою моделювання та, у разі
невідповідності їм, здійснювати необхідну корекцію;
– організаторські вміння – організовувати діяльність з математичного
моделювання; підтримувати на належному рівні міжособистісне
спілкування з усіма учасниками процесу побудови математичної
моделі досліджувального процесу або явища;
– комунікативні вміння − слухати та розуміти співрозмовника, відчувати
та підтримувати зворотний зв’язок під час спілкування щодо
вирішення прикладного завдання; швидко та правильно орієнтуватися
в процесі змін умов спілкування; використовувати в ході спілкування
відповідно до ситуації мовні та невербальні засоби; створювати
сприятливу та доброзичливу атмосферу в процесі взаємодії; вести
діалог; брати участь у дискусіях, переконувати інших у правильності
своїх поглядів;
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– рефлексивні вміння − аналізувати власну діяльність щодо розробки
математичних моделей; виявляти недоліки у своїй роботі з побудови,
дослідження,

аналізу математичних

моделей

і

на

цій

основі

організовувати самоосвіту в сфері математичного моделювання;
перевіряти достовірність математичних методів і доречність їх
застосування під час розробки та побудови математичної моделі,
визначаючи

власну

позицію

стосовно

певних

дій;

оцінювати

результати діяльності відповідно до поставленої мети.
Особистісний

компонент

компетентності

із

математичного

моделювання характеризується спрямованістю особистісних якостей, які
впливають на якість діяльності з математичного моделювання, таких як:
відповідальність,

цілеспрямованість,

активність,

оптимальність,

ініціативність, самостійність, толерантність, адекватна самооцінка. Розвиток
зазначеного компонента залежить від сформованості таких умінь: самостійно
знаходити та опрацьовувати інформацію щодо математичного моделювання
й аналізу процесів і явищ, застосовувати знання, навички щодо побудови та
дослідження математичних моделей; досягати поставленої мети; знаходити
такий спосіб дії, який дає змогу одержати потрібний результат шляхом
застосування найменшої кількості ресурсів; адекватно оцінювати рівень
власної підготовки з математичного моделювання.
Однак виявлений нами перелік умінь математичного моделювання,
потребує

деякого

уточнення.

Як

було

показано

вище,

до

умінь

математичного моделювання зазвичай відносять свідоме використання таких
розумових

операцій,

як

аналіз,

синтез,

узагальнення,

порівняння,

конкретизацію. Доведемо, що ці більш елементарні уміння є складовими
частинами тих, що виокремленні в ході нашого аналізу.
1) Уміння виділяти головне потребує свідомого використання вмінь
аналізу, синтезу, абстрагування та узагальнення, порівняння та
конкретизації.
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2) Уміння інтерпретувати – розшифровувати мову об’єкта розгляду та
уміння шукати аналогії потребує умінь аналізу та синтезу.
3) Уміння класифікації. У його основі лежить операція поділу поняття, –
аналізу, синтезу, інтерпретування, побудова причинно-наслідкових
зв’язків, узагальнення.
4) Компонентами моделювання вміння є попередній аналіз та переклад
(інтерпретація) змісту, узагальнення.
5) Стратегія як спосіб надбання, збереження та використання інформації з
метою отримання певного результату передбачає всі вище перелічені
вміння. Її метою є формування поняття за умови мінімального
навантаження пам’яті та за умови логічного мислення, зведення
нанівець

кількості

хибних

дій

у процесі

утворення

поняття,

забезпечення суб’єктивної впевненості у факті його виникнення.
Для

визначення

показників

та

рівнів

сформованості

вмінь

математичного моделювання у старшокласників ми дослідили процес
розвитку особистості учня старшого шкільного віку. У цей період розвитку
індивіда основним видом діяльності є учіння. У старшому підлітковому віці
учіння – «специфічний вид діяльності, у якій суб’єкт під впливом певних
зовнішніх чинників і результатів власної діяльності опановує соціальний
досвід, знання, формує погляди, світогляд у цілому, і в результаті змінює
свою поведінку, психічні процеси, власні й особистісні якості» [190].
Успішність оволодіння діяльністю учіння, у тому числі діяльності щодо
математичного моделювання, залежить від рівня підготовленості учня, тому
за основу визначення показників сформованості вмінь математичного
моделювання ми обрали рівневий підхід, сутність якого полягає в переході
від одного рівня диференціації до іншого – складнішого, якісно відмінного
від попереднього.
Для розроблення програми ефективного розвитку умінь математичного
моделювання старшокласників під час вивченні природничо-математичних
предметів необхідно визначити основні показники, критерії та рівні

87
сформованості даних умінь.
У контексті нашого дослідження ми аналізуємо розвиток школяра як
цілісний процес, який може розглядатися тільки стосовно певної системи,
оскільки він є результатом дії її елементів. Якщо ми ставимо за мету
досліджувати процес розвитку окремого елемента, то повинні подати цей
елемент у вигляді системи, здійснивши поділ його на складові частини й
виділивши зовнішнє середовище.
Перехід з рівня на рівень здійснюється поетапно, а саме: ускладнення
структурних елементів, що спричинює ускладнення самої структури;
створення більш досконалої структури відношень між елементами структури;
одночасне вдосконалення структурних елементів і самої структури [16].
Виокремлення

рівнів

сформованості

Вмінь

математичного

моделювання у старшокласників пов’язане із з’ясуванням показників для їх
(відповідних рівнів) визначення, це в свою чергу пов’язано з проблемою
розроблення відповідних критеріїв. У психолого-педагогічній літературі
існують різні підходи до визначення критеріїв. Саме поняття «критерій» у
широкому розумінні визначається як одна з основних ознак для визначення
оцінки,

класифікації

чого-небудь

[235].

У

проекції

на

педагогіку

В. І. Звягінський розуміє під «критерієм» узагальнені показники розвитку
процесу

успішності

певного

виду

навчальноїдіяльності,

за

якими

здійснюється оцінювання педагогічних явищ [108]. Погоджуємось також з
думкою В. Мазіна про те, що «критерій» – це узагальнена характеристика
властивостей об’єкта або процесу, розрізняючи при цьому якісні показники
(фіксують наявність або відсутність певної властивості) та кількісні
(фіксують міру вираженості або розвитку відповідної властивості) [154,
с. 218]. Ці питання висвітлені в різних аспектах : критерії готовності до
навчальної діяльності, критерії сформованості різних рис і властивостей
особистості, критерії вдосконалення навчальної діяльності, критерії творчих
здібностей особистості, критерії сформованості і розвитку культури
розумової праці особистості тощо [34].
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Дослідники А. М. Алексюк [5], Ю. К. Бабанський [13], В. П. Беспалько
[24] та ін. розглядають наведені показники як чіткий вияв критерію на
певному етапі формування розглядають критерії як ознаку, на основі якої
здійснюється оцінка чогось, а їхні показники – як складові елементи ознаки
(критерію). В. П. Беспалько зазначає, що критерій має бути адекватним
явищу, виміром якого він є, тобто в ньому повинно бути чітко відтворено
природу вимірювального об’єкта і динаміку його зміни [24].
Кожен критерій має свою систему показників. Ці показники
характеризують як якісні (рівні), так і кількісні (відсотки) зміни кожного
критерію. Розроблення системи критеріїв, як правило, обґрунтовується
сутністю досліджуваного явища, цілями та змістом навчання, умовами
формування визначеної якості тощо. Беручи за основу сказане вище ма
визначили наступні критерії і показники сформованості вмінь математичного
моделювання

у

старшокласників,

які

представлені

у

вигляді

таблиці (див. табл. 1.5)
Таблиця 1.5
Критерії та показники сформованості вмінь методу математичного
моделювання у старшокласників в процесі навчання математики та
природничих предметів
Критерії
Мотиваційна
готовність

Показники
Інтереси й мотиви пізнавальної діяльності. Показовим є рівень
зростання допитливості учнів, виникнення в них пізнавальних
інтересів — не тільки до змісту знань (прагнення їх розширити), а
й до методів їх здобування, до прийомів роботи з навчальним
матеріалом. Можливість поліпшити результати в навчанні,
зекономити час, самовдосконалитися
Ступінь складності Складність уміння, творча насиченість. Виокремимо три ступені
вміння
складності: відтворення прийому на досліджуваному матеріалі
(виконання за зразком); перенесення прийому на аналогічний
прийом; оперування прийомом характеристики нового об’єкта в
нових умовах
Рівень предметних Знання і вміння з предметів характеризується такими
знань
показниками: системність знань, правильність, міцність знань,
усвідомленість, дієвість знань
Рівень самостійності Участь учителя у процесі виконання завдання. Ступінь
самостійності учнів і перенесення ними знань і вмінь у нову
предметно-практичну галузь діяльності перебуває в тісному
зв’язку з рівнем сформованості вмінь математичного моделювання
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Визначивши критерії та показники сформованості умінь математичного
моделювання у процесі навчання математики та природничих предметів,
необхідно виділити рівні сформованості даних умінь. Під

«рівнем

сформованості» знань, умінь і навичок за відповідним критерієм оцінки
розуміємо сукупність показників, які визначають ступінь вияву критеріїв, їх
узгодженість. Таким чином, критерії сформованості умінь математичного
моделювання є якісними характеристиками, а рівні – кількісними. Зазначимо,
що проблема виокремлення рівнів сформованості відповідних знань, умінь і
навичок

розв’язується

у

психолого-педагогічній

науці

по-різному.

Проаналізуємо ці підходи до виділення рівнів.
Більшість дослідників розрізняє два рівні сформованості вмінь –
емпіричний

та

теоретичний

(Ю. З. Гільбух

[67],

В. В. Давидов

[86],

Л. Б. Ітельсон [112]). На обох цих рівнях уміння функціонують через аналіз,
синтез, порівняння, абстракцію, узагальнення та конкретизацію, знаходження
зв’язків та відношень. На емпіричному рівні відмічається перевага синтезу в
аналітико-синтетичному процесі, яке обумовлено образом майбутнього
результату

й

наявністю

зворотності,

що

пояснюється

необхідністю

постійного коригування кожного наступного етапу діяльності. Теоретичний
рівень характеризується домінуванням аналізу, що супроводжує оперування
поняттями – основними одиницями цього виду мислення. Відповідно до
цього мисленнєві операції на теоретичному рівні – змістовний аналіз,
змістовне абстрагування; теоретичне, змістове узагальнення, піднесення від
абстрактного до конкретного, змістовна рефлексія [85]. Показником переходу
з емпіричного рівня до теоретичного є поява вмінь оперувати поняттями
(моделями), здійснення мисленнєвого процесу у вигляді мисленнєвих
операцій (тобто вміння пояснювати не один, а багато законів), сформованість
низки обернених операцій [259].
Найбільш поширений підхід до з’ясування рівнів сформованості
відповідних умінь і навичок обґрунтовано у працях Ю. Бабанського,
І. Лернера та ін.[13], [145], які, зважаючи на характер і ступінь самостійності
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учнівської навчально-пізнавальної діяльності, виокремили п’ять рівнів:
репродуктивний,

пояснювально-ілюстративний,

проблемний,

частково-

пошуковий, пошуковий.
Спираючись на згадані вище наукові розробки ми також умовно
виділили

п’ять

рівнів

умінь

залежно

від

їх

операційного

складу

(див. табл. 1.6).
Таблиця 1.6
Рівні вмінь залежно від операційного складу
Рівень

1.

2.

3.

4.

5.

Уміння
математичного
Операційний склад
моделювання
Шукати аналогії
Аналіз, синтез
Відбудовувати причинноАналіз, синтез, узагальнення
наслідкові зв’язки
Аналіз,
синтез,
узагальнення,
Інтерпретувати
абстрагування
Аналіз,
синтез,
абстрагування,
Виділяти головне
узагальнення,
порівняння,
конкретизація
Аналіз,
синтез,
аналогізування,
Класифікувати
інтерпретування, побудова причиннонаслідкових зв’язків
Аналіз, інтерпретація, класифікація,
Будувати моделі
побудова
причинно-наслідкових
зв’язків, узагальнення
Аналіз, синтез, шукання аналогій,
виділення
головного,
з’ясування
Будувати стратегії
причинно-наслідкових
зв’язків,
побудова моделей

Узгодимо рівні та характеристики вмінь застосовувати учнями метод
математичного моделювання. Для цього визначимо чотири головні ознаки
розвитку

вмінь

математичного

моделювання:

перенесення та раціональність (див. табл. 1.7)

правильність,

зв’язок,
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Таблиця 1.7
Рівні сформованості в учнів вмінь математичного моделювання
Рівень умінь

Характеристика умінь

Перший

Метод математичного моделювання або не застосовується,
застосовується, але неправильно, навіть у відомій для учня ситуації

або

Другий

Метод математичного моделювання застосовується частково правильно в
ситуації, раніше знайомій учневі

Третій

Метод математичного моделювання застосовується правильно в ситуації,
раніше знайомій й частково правильно — у новій ситуації. На деяких
етапах простежується його зв'язок з іншими прийомами

Четвертий

Метод математичного моделювання застосовується правильно в новій
ситуації, але ще недостатньо раціонально в системі з іншими прийомами

П’ятий

Метод математичного моделювання застосовується в новій ситуації не
тільки правильно (у системі з іншими прийомами), але й раціонально

У процесі навчання математики на будь-якому рівні ми маємо справу з
поняттями, твердженнями і доведеннями. Засвоєння математичних знань
зводиться до засвоєння певної системи понять, тверджень та їх доведень. Але
мета навчання полягає не тільки в засвоєнні учнями теоретичних знань, а й у
прищепленні їм навичок і вмінь застосовувати ці знання не тільки в засвоєнні
певних доведень, а й у формуванні вміння міркувати, доводити, розв’язувати
практичні задачі.
Аналіз наведених знань, умінь та навичок свідчить про те, що навчання
старшокласників елементів методу математичного моделювання має значний
потенціал щодо ефективного формування предметних компетентностей.
Цілеспрямований

розвиток

моделювання

процесі

у

у

старшокласників

розв’язування

умінь

прикладних

математичного
задач

потребує

спеціальної організації навчального процесу, його методичного забезпечення.
За результатами проведеного дослідження нами виявлено напрями
підвищення

ефективності

навчання,

спрямованого

на

розвиток

у

старшокласників умінь математичного моделювання у процесі навчання
природничо-математичних предметів, які сформулюємо у дидактичних
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умовах. На підставі теоретичного аналізу ролі і місця методу математичного
моделювання в сучасній науці можна констатувати, що саме даний метод і
його методологія займають одне з провідних місць у системі сучасної науки,
будучи новим універсальним компонентом методології будь-якої науки.
Основний дидактичний принцип полягає в тому, щоб освіта відповідала
сучасному рівню науки, тому навчання основам методу математичного
моделювання набуває гострої актуальності, оскільки вивчення елементів
даного методу має на увазі не просто засвоєння певних правил і способів дії,
а розвиток своєрідного стилю мислення.
Увесь процес розвитку природничих наук – це процес розвитку
модельних знань про природні об'єкти і процеси. Саме під час освоєння
природничих предметів ми створюємо і оснащуємо моделі, вивчаємо їх
властивості і прогнозуємо процеси в широкому діапазоні можливих умов.
Сам процес розв’язання прикладних задач – це процес «розв’язання» моделі.
В зв'язку з цим навчання учнів уміння математичного моделювання, з одного
боку, якісно змінює сам підхід до розв’язання завдань, а з іншого – розвиває
новий тип мислення.
В ході констатувального експерименту було обґрунтовано доцільність
використання елементів математичного моделювання під час розв’язання
прикладних задач у школі та виявлено основні причини вкрай рідкісного
використання

методу

математичного

моделювання

як

інструменту

дослідження на уроках. Аналіз результатів проведення педагогічного
експерименту засвідчив, що учні відчувають потребу у вивченні питань
наукової методології, сучасних методів проведення наукових досліджень, а
вчителі при цьомумають об'єктивну можливість формування методологічних
знань з природничих предметів на шкільному рівні.
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Висновки до розділу 1
Розглянувши різні підходи до використання елементів методу
математичного моделювання були зроблені такі висновки:
1. Систематизація

та

узагальнення

педагогічного

досвіду,

зокрема

власного, а тако ж результати констатувального експерименту свідчать
про актуальність проблеми розвитку у старшокласників умінь
математичного моделювання з математики та природничих предметів:
за достатнього рівня основних математичних знань та вмінь (60 %)
рівень вмінь математичного моделювання вкрай низький (12 %).,
2. Математичне

моделювання

у

процесі

навчання

математики

і

природничих предметів виконує основні дидактичні функції навчання;
сприяє кращому розумінню старшокласниками суті і структури
природничих теорій та законів; реалізує міжпредметні зв’язки
математики та природничих предметів.
3. Під час вивчення природничих предметів доцільно використовувати
поняття і термін «математична модель» починаючи з найпростіших
об’єктів

(закономірностей,

процесів,

явищ)

та

інтерпретувати

математичну модель у термінах вихідного природничого завдання і
навпаки розвивати вміння бачити за ними їх математичну модель. У
міру ускладнення об’єктів, явищ, що вивчаються, ускладнюються
відповідні математичні моделі.
4. Основні наукові результати дослідження, наведено у даному розділі,
висвітлено у публікаціях [57], [60]
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Розділ 2. Розвиток у старшокласників умінь математичного
моделювання у навчанні природничо-математичних предметів

2.1. Дидактичні принципи та умови розвитку вмінь математичного
моделювання у старшокласників у процесі навчання природничоматематичних предметів

Проблемою формування і класифікації дидактичних принципів
займалися

як

Ж.-Ж. Руссо),

зарубіжні
так

і

(Я. Коменський,

українські

педагоги,

Й. Песталоцці,
зокрема,

Й. Гербарт,

С. У. Гончаренко,

О. С. Дубинчук, В. О. Онищук, Ю. І. Мальований, К. Д. Ушинський.
Дидактичні принципи – це основні положення, на яких ґрунтується
навчальний процес у школі. Під впливом соціального прогресу та наукових
досягнень,

у

нагромадження

міру

виявлення

досвіду

роботи

нових
вчителів

закономірностей
вони

навчання,

видозмінюються

та

удосконалюються. Навчальний процес у сучасній школі побудований на
таких

основних

дидактичних

принципах:

науковості,

доступності,

послідовності, зв'язоку теорії з практикою, систематичності та ін. Принципи
навчання виступають в органічній єдності, утворюючи деяку концепцію
дидактичного процесу, яку можна представити як систему, компонентами
якої вони є. Тому говорять про систему дидактичних принципів. Керуючись
сучасними підходами до організації процесу навчання (діяльнісний,
особистісно-орієнтований, компетентністний) ми змоделювали систему
загальних

дидактичних

схеми (див. рис. 2.1):

принципів

навчання

у

вигляді

такої
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ПРИНЦИПИ
науковості

+

цілісності світосприйняття

доступності

+

наочності

систематичності

+

послідовності

колективності

+

комунікативності

індивідуального підхіду

+

творчості

варіативності

+

міжпредметності

неперервності

+

міцності знань

Рис. 2.1. Система загальних дидактичних принципів навчання
При цьому виходячи з побудованої моделі ми визначили систему
дидактичних принципів розвитку умінь математичного моделювання у
старшокласників, а саме:
1) принципи науковісті та цілісністі світосприйняття, який полягає у
широкому відображенні в змісті навчання ролі і значення методу
математичного моделювання у досягненнях сучасних науки та
виробництва. Це дає змогу поєднати різні галузі знань, що в свою чергу
сприяє цілісністі світосприйняття;
2) принцип доступності та наочності, який полягає в тому, що наукові
знання учні здобувають у доступній формі, при цьому математичні
моделі реальних ситуацій дають змогу їх унаочнити;
3) принцип систематичності та послідовності, який полягає в тому, що
формування та розвиток умінь математичного моделювання має бути
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систематичним процесом побудови послідовності проміжних моделей,
тобто моделі узагальнюють у процесі освоєння нових знань та вмінь;
4) принцип комунікативності та колективності, який полягає в тому, що
математичне моделювання виступає як мова наукового спілкування,
що в свою чергу розвиває комунікативні вміння співпраці учнів, а
метод проектної діяльності в процесі навчання даного вміння
забезпечує освоєння колективної справи;
5) принцип індивідуального підходу та творчості, який полягає в тому, що
в процесі колективного навчання даний принцип дає можливість
кожному учневі оволодіти навчальним матеріалом власним шляхом, а
це забезпечує творчий розвиток кожного учня;
6) принцип варіативності та між предметності, який полягає в тому, що
в процес навчання старшокласників уведено курс за вибором
«Математичне

моделювання

як

метод

розв’язання

прикладних

проблем», який складається з двох частин – базової та предметної
(фізика, біологія, економіка), така його бінарність дає змогу варіювати
сам курс залежно від потреб і можливостей учнів, а також розкриває
міжпредметний

характер

використання

методу

математичного

моделювання;
7) принцип неперервності та міцності знань, який полягає в тому, що
використання математичних моделей у процесі вивчення кожної теми
забезпечить

міцність

знань

не

лише

методу

математичного

моделювання, а й предметної галузі, де він застосовується.
Визначивши

дидактичну

систему

принципів

розвитку

вмінь

математичного моделювання у старшокласників перейдемо до поняття
«дидактичні умови» та спробуємо розкрити його значення в процесі розвитку
у старшокласників умінь математичного моделювання.
За визначенням В. І. Андреєва, «дидактичні умови – це обставини
процесу

навчання,

які

є

результатом

цілеспрямованого

відбору,

конструювання й застосування елементів змісту, методів (прийомів), а також
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організаційних форм навчання для досягнення дидактичних цілей» [9]. Тобто
із урахуванням дидактичних умов загальна структура процесу навчання
набуває конкретного характеру. Результати нашого дослідження дозволяють
зробити висновок про те, що дидактичні умови розвитку в учнів умінь
математичного
компонентів

моделювання
навчання,

визначаються

що

закономірно

характером

взаємодії

сприяють

розвитку

математичних умінь.
Отже, умови – це суттєвий компонент комплексу об’єктів, за наявності
якого відбувається існування певного явища. Відповідно до цього під
дидактичними умовами ми будемо розуміти взаємозалежну сукупність
компонентів навчально-виховного процесу, які забезпечують досягнення
навчальних цілей. Проведений ними аналіз дидактичних умов розвитку вмінь
математичного моделювання у старшокласників ґрунтувався на засадах
діяльнісного підходу,

що було зумовлено особливостями

засвоєння

природничих предметів в процесі профільного навчання. У зв’язку з цим ми
планували процес навчання як на теоретичному, так і на змістовому та
методичному рівнях.
Теоретичну основу планування склали: теорія оптимізації навчальновиховного процесу (Ю. К. Бабанський
навчальної

діяльності

школярів

та

ін.);

концепція

(М. О. Данилов,

активізації

М. І. Махмутов,

М. М. Скаткін та ін.); теорія поетапного формування розумових дій
(П. Я. Гальперін, Н. Ф. Тализіна й ін.); теорія проблемного навчання
(Н. М. Бібік, В. П. Корнєєв, І. Я. Лернер, О. М. Матюшкін, М. І. Махмутов,
Л. Л. Момот та ін.), диференційованого навчання (М. І. Бурда, Г. С. Костюк,
Н. О. Менчинська та ін.); інтегрованого навчання (О. І. Глобін,) організації
самостійної роботи (В. К. Буряк, П. І. Підкасистий та ін.).
Проектуючи положення, висвітленні у названих джерелах, на процес
навчання природничо-математичних предметів, ми дійшли висновку, що
загальним підґрунтям удосконалення шкільного навчання стосовно розвитку
вмінь математичного моделювання у старшокласників є діяльнісний підхід
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до засвоєння учнями навчального змісту. Це означає, що в процесі навчання
школяр повинен здійснити повний цикл пізнавальних дій, тобто сприйняти
матеріал, зрозуміти, запам’ятати, потренуватися, а потім повторити вивчене з
метою поглиблення та міцнішого засвоєння матеріалу [198].
У

нашому

дослідженні

інтегрований

зв’язок

між

предметами

природничо-математичного циклу також існує у методологічній спільності
розвитку вмінь математичного моделювання. Методичне забезпечення
процесу розвитку вмінь математичного моделювання старшокласників було
розроблено на матеріалі предметів природничо-математичного циклу з
урахуванням

інтегрованого

підходу

та

подальшою

апробацією

у

навчальному процесі.
Відповідно до викладеного вище ми виокремлюємо такі дидактичні
умови розвитку вмінь математичного моделювання старшокласників у
процесі навчання природничо-математичних предметів:
1) наявність у старшокласників інтересу і потреби свідомого оволодіння
методу математичного моделювання;
2) адекватна зумовленість змісту і форм організації навчання методу
математичного моделювання;
3) забезпечення варіативності змісту навчання в контексті ровитку вмінь
математичного моделювання;
4) систематичності і послідовності пізнавальної діяльності;
5) наявність взаємоконтролю та самоконтролю навчально-пізнавальної
діяльності;
6) оцінювання сформованості у старшокласників умінь математичного
моделювання за результатами діяльності;
7) єдності навчальної, науково-дослідницької діяльності у процесі
розвитку вмінь математичного моделювання.
Розглянемо детальніше кожну з визначених нами умов.
Наявність у старшокласників інтересу і потреби свідомого оволодіння
методу

математичного

моделювання.

Процес

розвитку

вмінь
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математичного моделювання у старшокласників, як і формування будь-якої
іншої інтелектуальної якості, здійснюється більш ефективно за наявності
глибокої мотивації, спричиненої бажанням діяти активно, з повною віддачею
сил та наполЕКливо просуватися до поставленої мети. Найкращі результати
досягаються, якщо є пізнавальний інтерес та сформовано позитивне
ставлення до відповідної навчальної діяльності, є потреба в здобуванні знань,
умінь і навичок, наявні почуття обов’язку, відповідальності тощо.
Отже, проблема мотивації й мотивів поведінки учнів є однією із
стрижневих у психології й педагогіці, їй присвячено роботи Б .Г. Ананьєва
[8], Г. С. Костюка [134], О. М. Леонтьєва [143], С. Л. Рубінштейна [212],
І. С. Якиманської [283].
Аналіз психолого-педагогічної літератури свідчить, що мотив є
внутрішнім станом особистості, спонукальною причиною її дій і вчинків у
даний момент часу. У ролі мотивів виступають інтереси особистості, її
переконання, потреби, цінності тощо. Чим більше мотиваційних чинників
детермінує мету, тим більший вплив ця мета має на навчальну діяльність
учня. Найкраще учень сприймає те, що є для нього найбільш значущим.
Створенню позитивної мотивації до розвитку вмінь математичного
моделювання

у

старшокласників

у

процесі

навчання

природничо-

математичних предметів буде сприяти також діяльність вчителя, яка
спрямована на:
– формування в учнів розуміння значущості отриманих ними знань;
– використання на практиці здобутих учнями теоретичних знань під час
розв’язування практично-корисних для них обчислювальних задач
предметного змісту;
– навчання учнів використовувати різні моделі під час розв’язування
прикладних задач, формуючи при цьому дослідницькі вміння;
– навчання учнів здійснювати роботу в групах, використовуючи метод
проектів.

100
Таким чином, мотивація, пізнавальний інтерес та наявність потреби
свідомого

оволодіння

старшокласників

методу

математичного

є тими чинниками,

які

моделювання

сприяють

у

розвитку вмінь

математичного моделювання у старшокласників.
Адекватна зумовленість змісту і форм організації навчання методу
математичного моделювання. Основним джерелом інтересу учнів до
навчальної діяльності є насамперед, її зміст. Тому до змісту навчальної
діяльності висувається ряд вимог, сформульованих у принципах навчання.
Це

насампред

науковість,

зв'язок

із

життям,

систематичність,

послідовність та ін.
Зміст освіти, за визначенням Ю. К. Бабанського, І. Я. Лернера і
М. М. Скаткіна,має бути наповнений таким навчальним матеріалом, який
допомагає забезпечити досягнення цілей, що стоять перед шкільною освітою.
Дослідники розробили загально дидактичну систему критеріїв добору змісту
освіти [89], а саме:
– критерії цілісного віддзеркалення в змісті освіти завдань формування
творчої,

самостійно

мислячої

особистості

в

демократичному

суспільстві, що передбачає виокремлення важливих щодо загальної
освіти і доступних для учнів проблем і методів науки;
– критерій високої наукової і практичної значущості змісту освітнього
матеріалу;
– критерії відповідності щодо складності змісту освітнього матеріалу
навчальним віковим можливостям учнів;
– критерії відповідності обсягу навчального змісту наявному на вивчення
даної теми часу;
– критерії

відповідності

змісту

наявній

навчально-методичній

і

матеріальній базі навчального закладу.
Добір змісту навчання, спрямованого на розвиток умінь математичного
моделювання

у

старшокласників,

здійснювався

нами

відповідно

до
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перелічених критеріїв відбору, формування, структурування і конструювання
змісту навчання При цьому зміст навчання:
– не має дублювати програмовий матеріал з базового курсу математики;
– має бути цікавим, а його вивчення – вмотивованим;
– має реалізувати принцип пріоритету розвивальної функції, передбачати
застосування активних методів навчання;
– має бути повним з огляду на визначені мету і завдання курсу;
– має

реалізовувати

дидактичний

принцип

послідовності

і

систематичності, тобто, вивчення нової теми має забезпечуватися
знаннями з попередніх тем або тем базового курсу математики і
предметів природничо-математичного циклу;
– має бути реалістичним щодо застосування начально-методичних і
матеріально-технічних засобів;
– має бути практично спрямованим;
– має

відповідати

віковим

особливостям

учнів

і

забезпечувати

доступність навчання, орієнтуючись на зону найближчого розвитку.
Збільшення частки самостійної роботи учнів на уроках значно впливає
на розвиток особистості, надає можливість самостійно мислити та приймати
осмислені рішення.
Практична спрямованість змісту навчання передбачає введення до
змісту навчального матеріалу таких завдань, які активізують мисленнєві
процеси учнів, закріплюють у них уміння оперувати теоретичними знаннями.
Забезпечення варіативності змісту навчання в контексті ровитку
умінь математичного моделювання. Цього можна досягти використовуючи
властивості самих моделей, а саме:
– скінченність: модель відображає оригінал лише в скінченному числі
відношень, і, крім того, ресурси моделювання скінченні;
– спрощеність: модель відображає лише суттєві сторони об’єкта;
– наближеність: дійсність відображається моделлю грубо або наближено;
– адекватність: наскільки успішно модель описує моделюючу систему;
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– інформативність: модель повинна містити в собі достатньо інформації
про систему, що моделюється (в рамках гіпотез, прийнятих при
побудові);
– потенційність: передбачуваність моделі та її властивостей;
– складність: зручність її використання;
– повнота: враховані всі необхідні властивості;
– адаптивність.
Одночасна вимога простоти і адекватності моделі є суперечливим
твердженням. З точки зору адекватності складні моделі є більш прийнятними
ніж прості. У складних моделях можна врахувати більше чинників, що
впливають на характеристики об'єктів, що вивчаються. Хоча складні моделі і
точніше відображають модельовані властивості оригіналу,

але вони

громіздкі, витратні і незручні у використанні. Тому дослідник прагне до
спрощення

моделі,

оскільки

простими

моделями

легше

оперувати.

Наприклад, теорія апроксимації – це теорія коректної побудови спрощених
математичних моделей.
У прагненні до побудови простої моделі необхідно додержуватись
основного принципу спрощення: спрощувати модель можна до тих пір, поки
зберігаються основні властивості, характеристики і закономірності, властиві
оригіналу. При цьому поняття простоти (чи складності) моделі є поняттям
відносним. Модель вважається досить простою, якщо сучасні засоби
дослідження (математичні, кібернетичні, фізичні) надають можливість
провести якісний і кількісний аналіз з необхідною точністю. А оскільки
можливості засобів досліджень постійно зростають, то ті завдання, які раніше
вважалися складними, тепер можуть бути віднесені до категорії простих. У
загальному випадку, в поняття простоти моделі входить і психологічне
сприйняття моделі.
Слід зазначити, що з метою меншої втрати адекватності спрощення
моделей доцільно здійснювати:
а) на фізичному рівні зі збереженням основних фізичних співвідношень,
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б) на

структурному

рівні

зі

збереженням

основних

системних

властивостей.
Спрощення ж моделей на математичному (абстрактному) рівні може
спричинити істотну втрату міри адекватності. Наприклад, спрощення
характеристичного диференціального рівняння високого порядку до 2-3-го
порядку може призвести до неправильних висновків про динамічні
властивості системи.
Відзначимо, що простіші (грубі) моделі використовуються у процесі
розв’язання задач синтезу, а складніші точні моделі – задач аналізу.
Систематичності і послідовності пізнавальної діяльності. Дана умова
досягається тоді, коли знання, уміння й навички формуються систематично, в
певному порядку, щоб кожний елемент навчального матеріалу логічно
пов’язувався з іншим, а нові знання спиралися на засвоєні раніше і
створювали фундамент для засвоєння наступних знань.
Набуття нових знань має ґрунтуватися на вже набутих знаннях,
уміннях і навичках з математики, біології, економіки, фізики, тощо, тобто
попередньому досвіді старшокласників.

Дієвість

набутих

знань

має

підкріплюватися під час розв’язування прикладних задач предметного змісту.
Реалізація умови систематичності і послідовності передбачає розкриття
внутрішньо предметних і міжпредметних зв’язків та формування системних
знань про реальний світ.
Так само систематичним, регулярним має бути і контроль за ступенем
навченості учнів, що привчає працювати систематично, а не епізодично.
Наявність взаємоконтролю та самоконтролю навчально-пізнавальної
діяльності.
Оцінювання сформованості у старшокласників умінь математичного
моделювання за результатами діяльності.
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Єдності навчальної, науково-дослідницької діяльності у процесі
розвитку умінь математичного моделювання.
Моделювання як спосіб організації навчально-пізнавальної діяльності
широко використовують у педагогіці, хоч воно й не належить до
математичного моделювання[21],[169],[224].
Застосування моделювання в навчанні має два аспекти. По-перше,
моделювання слугує змістом, що його мають засвоїти учні в процесі
навчання, а також
друге,

методом пізнання, яким вони повинні оволодіти. По-

моделювання

є

навчальною

дією

і

засобом

навчання.

Під

моделюванням розуміють метод пізнання, який оперує науковими моделями.
Це складний діалектичний процес, який складається з багатьох етапів.
Ситуації моделюють з різною метою. Найперше – необхідність
передбачати нові результати або нові властивості явища. Ці прогнози можуть
бути

пов'язані

з

розповсюдженням

наявних

результатів

або

мати

принциповіший характер. Часто вони стосуються умов, які, ймовірно,
матимуть місце в майбутньому. Крім того, прогнози можуть стосуватися до
подій, безпосереднє експериментальне дослідження яких нездійсненне.
Важливим прикладом такого роду є численні прогнози, які робилися на
основі математичних моделей у програмі космічних досліджень. Проте для
цієї мети моделюються не всі ситуації: у деяких випадках досить уміти
описувати математичними засобами роботу системи для того, щоб досягти
глибшого розуміння явища. Саме таке велике значення мають поширені
фізичні теорії, хоча на їх основі робляться ще й прогнози. Зазвичай за такого
математичного опису не враховують елемент контролю, проте в моделях,
побудованих, наприклад, для дослідження роботи мереж, таких як, схеми
руху поїздів або літаків, контроль часто є важливим чинником.
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2.2. Дидактична модель розвитку вмінь математичного моделювання у
старшокласників у процесі навчання природничо-математичних
предметів

Відповідно до теоретично обґрунтованих положень модель розвитку
вмінь математичного моделювання старшокласників у процесі навчання
природничо-математичних предметів включає функціональні та структурні
компоненти.

У

нашому дослідженні ми виділяємо такі

компоненти

процесу

мотиваційно-цільовий,

розвитку

умінь

математичного

змістово-інформаційний,

структурні

моделювання:

операційно-діяльнісний,

діагностико-коригувальний та контрольно-результативний.
Мотиваційно-цільовий компонент передбачає усвідомлення учнем та
вчителем необхідності розвитку вмінь математичного моделювання на
уроках усіх природничо-математичних предметів; при цьому створюється
стала мотивація для подальшого процесу їх формування. Цей компонент дає
змогу запустити механізми цілепокладання та сформувати орієнтовну основу
дії (побудувати систему орієнтирів). Така робота необхідна, оскільки
орієнтувальна основа дії забезпечує не тільки правильне (адекватне умовам)
виконання дії, але й раціональний вибір способу виконання завдання. Мета
навчально-пізнавального процесу орієнтує на те, що саме потрібно зробити
та які віддалені й найближчі цілі досягти. Потреби й мотиви вказують, чому
необхідно досягти саме цієї мети. З неї виокремлюють навчальні завдання, де
чітко розмежовують те, що учневі вже відоме, й те, про що потрібно йому
дізнатися. Мета діяльності реалізується в навчальних завданнях і способах
дій. Цей компонент дає змогу стимулювати механізм створення вмінь
математичного моделювання на різних етапах цього процесу.
Змістово-інформаційний компонент передбачає ознайомлення учнів
зі змістом навчально-пізнавальної діяльності, яка передбачає розвиток умінь
математичного моделювання. Управління процесом розвитку вмінь і навичок
навчальної

діяльності

школярів

полягає

в

керуванні

зовнішніми
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детермінантами — визначенні відповідного змісту навчального матеріалу,
розподілі його в часі, доборі методів навчально-пізнавальної діяльності, в
організації,

згідно

з

визначеними

завданнями,

умовами

роботи

й

особливостями учнів, раціональних термінів поетапного відпрацьовування
вмінь і навичок навчально-пізнавальної діяльності. Вчитель визначає
найбільш доцільну послідовність дій щодо мети і завдань, нагромаджує
дидактичний матеріал та опрацьовує методику роботи відповідно до
навчального плану.
Операційно-діяльнісний компонент передбачає засвоєння базових
предметних знань за допомогою спеціально організованої роботи учнів, яка
повинна відповідати меті створення орієнтовної частини діяльності.
Основним методом опанування предметного змісту є дидактичні завдання та
вправи, які будуються на основі структури діяльності та сприяють розвитку
вмінь

математичного

моделювання,

а

саме:

визначення

причинно-

наслідкових зв’язків; порівняння; аналіз та узагальнення; розвиток здогадки
та інтуїції; завдання, що потребують вибір рішення; завдання, спрямовані на
впорядкування мисленнєвих дій (алгоритмічні); завдання дослідницького
характеру – спеціально спрямовані на розвиток умінь математичного
моделювання (приклади див. у додатках).
Діагностико-коригувальний

компонент

розвитку

вмінь

математичного моделювання виконує основну функцію – аналіз стану
розвитку

вмінь

математичного

моделювання

з

метою

подальшого

коригування. Тут може бути запропоновано прямий та непрямий способи
керування діяльністю старшокласника щодо засвоєння вмінь. Прямий спосіб
передбачає надання спеціальних правил — орієнтирів або алгоритмічних
приписів,

непрямий

спосіб

керування

навчальною

діяльністю

старшокласника ґрунтується на системі експериментальних навчальних
завдань. Залежно від навчальної мети можна використовувати обидва
способи, але вміння використовувати метод математичного моделювання
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будуть розвиватися лише тоді, коли старшокласник під час виконання
навчальних завдань буде самостійно добирати раціональні методи.
Контрольно-результативний

компонент

розвитку

вмінь

математичного моделювання передбачає здійснення постійного контролю за
процесом та результатами розвитку даних умінь у старшокласників. Будьякий процес розвитку відбувається цілеспрямованіще й ефективніше за
наявності зворотного зв’язку між впливом та створенням відповідної якості.
Тому забезпечення оперативного контролю та корекції за станом розвитку
вмінь математичного моделювання у старшокласників виступає необхідним
компонентом у нашій моделі.
Вчасно організований контроль за діями учнів є важливою умовою
розвитку вмінь математичного моделюванняі, тому організовуючи навчальну
діяльність, необхідно так планувати завдання, щоб старшокласники вчилися
самостійно коригувати свою роботу відповідно до проектованих ними дій.
Ступінь самоконтролю перебуває в тісному зв’язку з рівнем сформованості
узагальнених інтелектуальних умінь, що виконують функції самоконтролю.
Самоконтроль під час виконання навчальних завдань зводиться до
аналізу власних дій і результатів праці. Виконавець оцінює й зіставляє
результати своєї навчальної діяльності з тими, які необхідно отримати за
планом.

У

процесі

порівняння

зважується

доцільність

прийнятого

планування й коригуються інтелектуальні операції.
Отже,

можемо

зробити

висновок:

удосконалення

власної

інтелектуальної діяльності за допомогою розв’язання творчих проблемних
завдань є одним з елементів самоконтролю. Викладене вище ми узагальнили
у вигляді рисунка:
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Мотиваційно-цільовий блок
Мета: розвиток умінь математичного моделювання у старшокласників у
процесі навчання природничо-математичних предметів
Принципи:

Дидактичні умови:

 наявність у старшокласників інтересу і потреби свідомого оволодіння методу математичного моделювання;

ІНФОРМАЦІЙНО-ОСВІТНІЙ ПРОСТІР

науковісті

та
цілісністі
світосприйняття;
 доступності та наочності;
систематичності
та
послідовності;
колективності
та
комунікативності;
індивідуального підходу та
творчості;
 варіативності
та
міжпредметності;
неперервності та міцності.

 адекватна зумовленість змісту і форм організації
навчання методу математичного моделювання;
 забезпечення варіативності змісту навчання в контексті
ровитку умінь математичного моделювання;
 систематичності і послідовності пізнавальної діяльності;
 наявність взаємоконтролю та самоконтролю навчальнопізнавальної діяльності;
 оцінювання сформованості у старшокласників умінь
математичного моделювання за результатами діяльності;
 єдності навчальної, науково-дослідницької діяльності у
процесі розвитку умінь математичного моделювання.

Змістово-інформаційний блок
стимулюючоспонукальний
компонент

розвивальнопроективний
компонент

емоційноцінністний
компонент

Операційно-діяльнісний блок
Форми організації
навчання
 урок
комбінованого типу;
 вправи;
 міні-лекції;
 практична
робота;
 лабораторна
робота

Методи навчання
 проблемного навчання;
 доцільно дібраних

задач;
 демонстраційних
прикладів;
 комп’ютерного
експериментування;
розробки алгоритмів

Діагностико-коригувальний блок
Педагогічний контроль та діагностика
сформованості умінь ММ у
старшокласників

комунікативноорганізаційний
компонент

творчопошуковий
компонент

Курс за вибором:
«Математичне
моделювання як метод
розв’язування прикладних
проблем»
Засоби навчання
 технічне забезпечення;
 електронні засоби навчального

призначення;
 інструментальні
засоби

програмні

Попередній
Поточний
Періодичний
Підсумковий

Результативний блок
Сформованість умінь математичного моделювання у старшокласників у процесі
навчання природничо-математичних предметів

Рис. 2.2. Структурно-дидатична модель розвитку вмінь математичного
моделювання старшокласників у процесі навчання природничоматематичних предметів
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Для

природничих

наук

важливу

роль

відіграють

кількісні

характеристики реальних процесів і відповідні кількісні моделі, для
дослідження яких необхідні традиційні розділи математики поряд з
початками математичного аналізу, елементами теорії ймовірностей та
математичної статистики. Розглянемо складові математичних курсів для
різних фахових підрозділів.
У курсі математики, призначеному для профілів природничого
напрямку, має забезпечуватися гармонійний розвиток образного і логічного
мислення, особлива увага приділятися з’ясуванню ролі математики в сферах
її застосувань. Учні оволодівають простими навичками математичного
моделювання, оскільки саме такий вид діяльності є головним у навчанні
майбутніх

інженерів,

техніків,

технологів,

конструкторів,

механіків,

природознавців тощо. Досягти цього можна за рахунок зваженого
компромісу між строгістю і доступністю у викладанні матеріалу, а також
його прикладною спрямованістю.
У

курсі

математики,

призначеному

для

природничо-наукового

напрямку, забезпечується гармонійний розвиток образного і логічного
мислення; формуються чіткі уявлення про роль математики в розвитку
суспільства, про сфери і характер її прикладних можливостей; набуваються
найпростіші навички математичного моделювання.
У курсі математики для профілів фізико-математичного напрямку
формуються в учнів уміння застосовувати математику у дослідженні
реальних процесів і явищ; забезпечується високий рівень математичної
культури.
Для поступового впровадження нових організаційних форм роботи з
учнями доцільно ширше використовувати варіативну складову навчального
плану — курси за вибором, факультативи, спецкурси. Факультативне
навчання математики має на меті поглиблювати знання учнів, здобуті під час
вивченні основного курсу, а також розвивати їхнє логічне мислення,
допитливість і кмітливість.
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Диференціація

навчання математики

можлива

лише за

умови

забезпечення учням можливості вибору змісту і форм навчання. Першу таку
можливість вони мають отримати під час розподілу класу на підгрупи для
проведення практичних занять з алгебри та початків аналізу, а також із
стереометрії. Кожен учень обирає два спецкурси з чотирьох-п’яти, що йому
пропонують. Важливо, щоб такий вибір вони здійснювали свідомо.
Проведенню занять із спецкурсів має передувати підготовча робота,
завданнями якої є надати певну інформацію, допомогти учням узгодити
вибір із своїми можливостями та нахилами.
Курси за вибором продовжують моделювати професійну діяльність
майбутніх математиків. Навчальні плани мають різне цільове навантаження:
розширення знань учнів у тій чи іншій галузі математики, поглиблення цих
знань

у

традиційних

розділах

курсу,

підготовка

до

виконання

індивідуального завдання творчого характеру. Тобто йдеться про підвищення
ерудиції учнів, про прищеплення їм навичок самостійно здобувати знання,
про початковий етап виконання самостійної наукової роботи – ознайомлення
з першоджерелами. Важливо також, щоб зміст факультативних занять був
органічно пов’язаним з основним курсом математики.
У школах і класах економічного напрямку передбачається закріплення
в учнів інтересу до діяльності, пов’язаною з економікою. Зокрема, засобами
математики

слід

забезпечити

формування

правильних

уявлень

про

математичне моделювання умінь розв’язувати найпростіші економічні задачі
(лінійне програмування, мережове планування, матричний метод тощо).
Важливого

значення

набуває

навчання

використання

елементів

обчислювальної математики, зокрема наближених методів у розв’язанні
прикладних задач.
Математична освіта не повинна обмежуватись тільки сучасним і
строгим викладом математичної теорії, вона має формувати уявлення про
зв'язок теорії з практикою, про її необмежені можливості у пізнанні довкілля.
Побудова та дослідження математичних моделей у процесі вивчення
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природничо-математичних предметів сприятиме не тільки свідомому
засвоєнню математичних знань, а й розумінню місця математики в системі
наук та її ролі у пізнанні навколишнього. Водночас старшокласники
матимуть можливість ознайомитися з одним із ефективних наукових методів
сучасної математики — методом математичного моделювання та оволодіти
цим методом.
Навчати математичного моделювання необхідно під час вивчення
кожного природничо-математичного предмета, а не лише вивчаючи окремий
предмет за рахунок уведення курсу за вибором «Математичне моделювання
як метод розв’язання прикладних проблем», розробку якого ми пропонуємо в
наступному пункті.
На нашу думку, найбільш ефективною є така послідовність етапів у
системі навчання математичного моделювання:
1. Вступні лекції з математичного моделювання, на яких мотивується
необхідність

оволодіння

методом

математичного

моделювання,

вводяться поняття «модель», «математична модель», «моделювання»,
«математичне моделювання», пропонується спрощена евристична
схема діяльності математичного моделювання, наводяться приклади
розв’язування задач за даною схемою.
2. Лекції, практичні, семінарські та лабораторні заняття (з кожного
конкретного природничого предмета) з елементами математичного
моделювання,

тобто

розглядається

застосування

матеріалу,

що

вивчається, до розв’язання конкретних практичних проблем через
математичне моделювання або ж показується виконання практичних
проблем через математичне моделювання на конкретних математичних
моделях.
3. Написання проектів та робіт у системі МАНу з суміжних предметів із
елементами математичного моделювання.

112
4. Спецкурси з математичного моделювання для учнів старших класів,
вступні

лекції

для

ознайомлення

8-9-класників

з

методом

математичного моделювання, відкриті семінарські заняття тощо.
Розглянемо

детальніше

ті

теоретичні

аспекти

математичного

моделювання, на які слід обов’язково звернути увагу, щоб забезпечити
виконання вказаної послідовності етапів.
Вступні заняття (лекції) з математичного моделювання необхідно
розпочати з 8-го класу, хоча вивчення самого моделювання в класах з
поглибленим вивченням математики розпочинається з 9-го класу. Однак, на
нашу думку, провести два заняття на додаткових уроках у позашкільний час
буде достатньо, щоб ознайомити учнів з основними поняттями та пояснити
послідовність евристичної схеми математичного моделювання. Орієнтовний
план проведення даних занять такий:
Зміст лекції № 1 «Математичне моделювання як метод наукового
дослідження навколишнього світу»:
1. Реальні процеси та їх відображення математичними засобами..
2. Математичні моделі, основні види математичних моделей.
3. Математичне моделювання як науковий метод. Евристична схема
діяльності математичного моделювання.
Зміст лекції № 2 «Методи математичного моделювання»:
1. Метод

використання

фундаментальних

законів

фізики,

біології,

розвитку суспільства.
2. Метод варіації — знаходження оптимального розвитку.
3. Метод універсальності.
4. Метод аналогій.
Зміст даних занять має бути цікавим учням, а також доступним, тому,
доцільно розглядати приклади моделей, які учням вже відомі (рівняння,
системи рівнянь, геометричні фігури, таблиці, діаграми тощо).
Уже зі вступних лекцій розпочинається оволодіння учнями методом
математичного моделювання. Наступним кроком є лекції та практичні
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заняття (з кожного конкретного природничого предмета) з елементами
математичного моделювання. Дані заняття необхідно погоджувати з
вчителями-предметниками та проводити інтегровані уроки з тої чи іншої
теми, пов’язаної з математичним моделюванням. Це дасть змогу виконати
завдання, які передбачають:
– наступність і послідовність у навчання математичного моделювання;
– органічне

поєднання

основного

предмета

з

необхідністю

його

практичного застосування через математичне моделювання;
– доступність математичних моделей;
– прикладну спрямованість навчання математичного моделювання в
системі будь-якого предмета.
Таке навчання можна назвати проблемним, тому що перед учнями
ставиться певна проблема прикладного характеру, яка згодом спільними
зусиллями розв’язується за допомогою методу математичного моделювання.
Такі заняття стимулюють учнів до розширення теоретичних знань з певного
предмета, а також формують правильне уявлення про закономірності
навколишнього світу, ілюструють суть процесу пізнання, що значно
підвищує інтерес до вивчення математики.
Під час написання творчих робіт учні досліджують вибрану проблему
методами математичного моделювання Така самостійна творча робота
найкраще сприяє закріпленню знань і вмінь здобутих на різних предметах.
Спецкурси з математичного моделювання завершують роботу з
навчання учнів. Особливістю таких спецкурсів є те, що різні форми
організації навчальної діяльності повинні вдало поєднуватися. Вони мають
на меті закріпити та розширити знання, навички та вміння старшокласників з
математичного моделювання, дають можливість осмислити всі вивчені ними
розділи не тільки математики, а й природничих предметів за рахунок їх
практичного застосування.
Контроль знань та вмінь учнів з математичного моделювання
недоцільний, оскільки вміння математичного моделювання вторинні щодо
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власне математичних імінь, тому доцільно організовувати тематичні тести з
математичного моделювання.
У

ході

педагогічного дослідження

нами

було розроблено та

впроваджено у навчально-педагогічний процес систему навчальних задач з
фізики та біології розв’язання яких передбачає використання математичного
моделювання. При цьому ми виділили такі складові: опрацювання
теоретичного матеріалу;
лабораторного

розв’язування

дослідження;

тестування.

прикладних

задач;

Застосування

виконання

математичного

моделювання у розв’язанні навчального завдання передбачається на
перцептивному,

репродуктивному,

проблемно-пошуковому

та

дослідницькому рівнях.
Відповідно до самостійності учнів у процесі навчання, ми виділили
п’ять рівнів: низький, середній, достатній, високий, дослідницький. На
перцептивному рівні відбувається сприйняття учнями математичних моделей
природничих теорій. При цьому, на перцептивному рівні переважно
використовують систему навчальних завдань з елементами математичного
моделювання в лекційній формі. Низький рівень самостійності учнів
передбачає, що процес розв’язання навчального завдання буде повністю
скерований вчителем. Традиційно, таким навчальним завданням є конспект
лекції — вчитель надиктовує, учень записує.
За середнього та достатнього рівня самостійності учнів сприйняття та
опрацювання математичних моделей фізичних теорій учнем відбувається без
активної участі вчителя, але при цьому використовується заздалегідь
розроблене

методичне

забезпечення:

конспект

лекцій,

приклади

розв’язування задач, інструкції до виконання лабораторних робіт тощо, тобто
втручання вчителя є опосередкованим.
Високий та дослідницький рівні самостійної перцепції математичних
моделей

передбачають,

що

учень

здобуває

навчальну

інформацію

самостійно, а вчитель тільки визначає коло питань для вивчення. При цьому
учень самостійно обирає ті математичні моделі фізичних теорій, які за
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складністю

математичного

апарату

відповідають

його

математичній

підготовці.
Навчальні завдання з елементами математичного моделювання на
репродуктивному рівні під час лекції, а також на початку практичного та
лабораторного

заняття

реалізовуються

у

вигляді

експрес-тестування,

результати якого дають вчителеві об’єктивну інформацію про готовність
учнів до сприйняття нової інформації. Наприклад, з теми “Постійний
електричний струм” для визначення рівня підготовленості учнів можна
запропонувати такий експрес-тестування, тривалість якого становить не
більше

п’яти

хвилин.

Необхідно

встановити

взаємовідповідності,

представленими у табл. 2.1 Результати подати у вигляді сукупності
відповідних пар чисел (x,y). Представивши на слайді правильний варіант
відповідності ((1; 3), (2; 4), (3; 2), (4; 1)), можна одержати інформацію про
рівень засвоєння теоретичного матеріалу. В даному прикладі застосовуються
геометричні та аналітичні математичні моделі.
Приклади

експрес-тестів,

які

ми

використовуємо

у

лекційно-

практичному курсі фізики наведено у Додатку Б.
Таблиця 2.1
Експрес-тестування з теми “Постійний електричний струм”
1

I1

I2

U1

I3

R U
2

R U
3

2

3

1

I1

1

I2

2

U2

I 3  I1  I 2
U1  U 2

2

I  I1  I 2  I 3
U1  U 2  U 3
1 1 1
1
  
R R1 R2 R3

R

U1
2

R

1

R

R
I3

3

U3
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I1
3

1

I2

4

I 2  I3
U1  U 2  U 3

R

R
I3

2

3

U3

U2
I1
R

U1

4

3

I1  I 2  I 3
U  U1  U 2  U 3
R  R1  R2  R3

R

U1

1

R

I3
R

U3
3

I2

2

U2
Як зазначалось
вище, розв’язування фізичних задач є суттєвою
компонентою
математичного

системи

навчальних

моделювання

у

завдань

процесі

з

фізики.

розв’язання

Використання

фізичних

задач

передбачається на репродуктивному та проблемно-пошуковому рівнях. На
репродуктивному рівні вчитель (або учень під керівництвом учителя) показує
учням розв’язок задачі-моделі, розв’язання якої ґрунтується на побудові
математичної моделі фізичного явища виходячи з умови задачі. А потім, на
основі цієї моделі-задачі учні самостійно розв’язують ситуативну за змістом
задачу, з конкретними вхідними даними. Питання щодо використання у
практичному курсі фізики задач-моделей, розглянемо у наступних пунктах.
У

контексті

відслідковування

рівня

опанування

практичними

навичками і вміннями учнів певної навчальної теми з відповідним внесенням
необхідного коригування заходів (за необхідності) особлива роль відводиться
індивідуальним домашнім завданням як обов’язкового елемента навчального
процесу.
Індивідуальні домашні завдання, які ми включаємо до системи
навчальних завдань, містять фізичні задачі, розв’язання яких потребує
застосування

математичного

моделювання.

За

рівнем

складності

математичного апарату завдання поділяються на три рівні: достатній,
середній та високий. Учень обирає рівень складності завдання відповідно
рівня самооцінки його знань з фізики та математики.

Виконання
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диференційованого за рівнем складності завдання оцінюється так: достатній
— три, середній — чотири, високий – п’ять балів.
На проблемно-пошуковому рівні ми виділили два типи навчальних
завдань з елементами математичного моделювання:
–

фізичні задачі різного рівня складності, у розв’язанні яких учень

самостійно будує математичну модель;
–

виконання лабораторної роботи, яке передбачає використання

математичного моделювання для обробки та аналізу експериментальних
даних.
До завдань дослідницького рівня ми віднесли лабораторні роботи,
виконання яких передбачає використання математичного моделювання у
постановці самого фізичного експерименту. До лабораторної роботи чітка
інструкції для виконання не додається, роботу оформлюють як дослідницьке
завдання, в якому передбачено:
1) формулювання фізичної задачі відповідно до завдання;
2) створення математичної моделі задачі;
3) аналіз залежних та незалежних параметрів;
4) визначення необхідних для розв’язання завдання параметрів;
5) аналіз отриманих даних;
6) формулювання висновку.
Запропонована

система

природничих

завдань

з

елементами

математичного моделювання передбачає широкий спектр навчальних дій і
реалізується у різних організаційних формах навчання, а саме: на
лекційному, практичному, лабораторному заняттях та в індивідуальній роботі
учнів.
У таблиці 2.2 наведено пізнавальні дії учня під час розв’язання системи
навчальних завдань з використанням елементів математичного моделювання
відповідно до рівня самостійності.
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Таблиця 2.2
Пізнавальні дії учня під час розв’язання системи навчальних завдань з
елементами математичного моделювання
Рівень
самостійності
Рівень
застосування

Низький

Середній

Високий

Сприйняття
математичних
моделей
фізичних теорій
під
керівництвом
учителя

Опрацювання
Самостійне
математичних
створення
моделей фізичних конспекту
Перцептивний
теорій
з
тексту відповідно до
лекції, встановлення означеного
зв’язків
між вчителем кола
величинами
питань
Використання
Колективне
математичних
Індивідуальне
розв’язування
моделей
при розв’язування
Репродуктивний
задач на основі обробці
даних задач на основі
задачі-моделі
експерименту
за задачі-моделі
інструкцією
Створення
Створення моделі Створення
Проблемномоделі задачі під
задачі колективно моделі задачі
пошуковий
керівництвом
(на занятті)
індивідуально
учителя
Створення
математичної
моделі
Дослідницький
фізичних процесів під час виконання
лабораторної роботи
Уведення понять «математична модель» і «математичне моделювання»
дають змогу розв’язувати в навчальному процесі такі актуальні задачі:
– розвиток мислення та інтелекту;
– формування світогляду;
– оволодіння елементами математичної культури;
– формування математичної компетентності учнів.
Після побудови математичної моделі можуть виникнути такі ситуації:
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1) отримана модель належить до вже вивченого в математиці класу
моделей, і тоді математичну задачу розв’язують уже відомими
методами;
2) модель не вкладається в жодну з відомих схем (класів) моделей,
розроблених у математиці, і тоді виникає внутрішньо математична
проблема дослідження нового класу моделей, що спричинює до
подальший розвиток однієї з існуючих математичних теорій або появи
нової.
Навчання, як правило починається з розгляду реальних ситуацій і
задач, що будуються на їх основі, з пошуку засобів для їх математичного
опису, побудови відповідних математичних моделей. Потім об’єктом
вивчення стають уже самі моделі, їх дослідження, що сприяє розширенню
теоретичних знань учнів. Після того, як відповідну теорію побудовано, її
апарат застосовують до розв’язування початкової задачі, а також інших
завдань з інших галузей знань, що, у свою чергу, дає змогу будувати моделі
цього самого класу.
Необхідно формувати такі навички та вміння:
 цілеспрямоване складання та аналіз математичних моделей реальних
задач та розвиток відповідної інтуїції на доступному для учнів рівні;
 відбір даних, потрібних для розв’язання задачі;
 добирання потрібного методу дослідження;
 складання задач, які потребують для розв’язання знань із різних розділів
курсу;
 доведення розв’язку задачі до практично прийнятного результату;
 застосування відповідних довідників та таблиць;
 орієнтовне визначення та оцінювання порядків величин;
 дії з різними величинами;
 методи контролю правильності розв’язання.
Уникаючи одноманітності та шаблону в процесі складання задач,
доцільно застосовувати різноманітні формулювання умов, у тому числі й

120
такі, в яких чітко виокремлено описову частину, формулювання-оповідання,
задачі-розрахунки та ін. Слід мати на увазі, що задачі з практичним змістом
не можуть утворювати самостійну дидактичну систему тих задач, які
забезпечать необхідне закріплення всього теоретичного матеріалу, що
вивчається на уроках математики.
Крім того, у процесі розв’язання прикладних задач учні стикаються з
певними

труднощами.

Перша

складність

полягає

в

математизації

запропонованого тексту, тобто у складанні математичної моделі, яка може
являти собою рівняння, нерівність або їх систему, діаграму, графік, таблицю,
функцію тощо. Щоб перевести зміст задачі на математичну мову, учням
необхідно глибоко оволодіти нею і правильно тлумачити її, формалізувати
питання задачі, відобразивши шукані величини через відомі та введені
змінні.
Друга складність — раціональне складання рівнянь та нерівностей.
Коли теорія застосовується до розв’язування прикладної задачі, будується
модель цієї задачі в поняттях даної теорії. Також моделлю з ми можемо
зустрітися, коли дана теорія застосовується в інших. Тоді будується модель
першої в об’єктах другої.
У процесі вивчення математики учні, як правило, мають справу вже з
готовими

математичними

моделями.

Тоді

як

курс

фізики

вигідно

відрізняється тим, що етап побудови математичної моделі розглянутого
явища можна детально обговорювати, тоді математична модель будується
спільними зусиллями вчителя й учня. До того ж моделі на уроках фізики є
досить різноплановими. Навіть у процесі вивчення одного й того самого
явища використовується цілий набір моделей. У курсі математики (за
чинними підручниками) подібних прикладів, на жаль, надто мало.
Дослідження отриманого розв’язку часто зводиться до підстановки його в
модель або перевірки існування змісту знайденого розв’язку. Перший варіант
є внутрішньо модельною перевіркою що має значні недоліки, другий —
виконується побічно, без достатньої уваги.
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Побудувавши

математичну

модель,

учні

не

досліджують

її

результативність щодо відповіді, яка узгоджувалася б із практикою. Часто
залишають без уваги перетворення, що зводять модель до виду, який є
найбільш зручним для практичного використання. Нераціональність подачі
вибраної моделі впливає на наступні етапи розв’язання та дослідження
розв’язків.
Математичне

моделювання

як

засіб

пізнання

та

дослідження

застосовують уже з першого класу під час вивчення предметів природничого
циклу, праці, творчості. З переходом учнів до основної школи варто
ознайомити їх з математичним моделюванням як прийомом діяльності в
процесі дослідження реальних об’єктів і процесів та під час розв’язування
задач прикладного характеру. Зміст курсу математики 10-11-х класів дає
змогу навчити учнів такого прийому діяльності.
Метою перших уроків є прищепити учням навички математичного
моделювання, навчити правильно виконувати всі його етапи, показати його
застосування для розв’язування прикладних задач. У процесі складання
математичної моделі, як і під час створення інших моделей, ми не беремо до
уваги несуттєві для конкретної задачі властивості об’єкти, другорядні умови,
що не впливають на розв’язок задачі. Коли задачу переведено на мову
математики, то маємо справу не з «машинами», «ділянками землі» тощо, а з
числами, геометричними фігурами, формулами, рівняннями, тобто з
математичними об’єктами.
Учням у школі найчастіше доводиться розв’язувати задачі з
абстрактним змістом, до яких вони не завжди виявляють інтерес, оскільки у
них виникає думка, що прикладні задачі потрібні в житті, а всі інші — ні.
Щоб позбутися таких помилкових уявленнь, бажано переконувати їх, що
майже кожна абстрактна задача може бути математичною моделлю деякої
прикладної задачі.
Крім того, розкривати практичне значення матеріалу, який вивчають,
наближати зміст текстової традиційної задачі до життєвих проблем,
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пропонувати учням складати і розв’язувати задачі-розповіді, складати задачі
за матеріалами екскурсій, спостережень або бесід про певну технічну деталь
чи на основі ознайомлення з історичною довідкою, практикувати задачі з
теоретичним навантаженням суміжних предметів, пояснювати, як знаходять
числові вирази, розглядати прикладні задачі однакової математичної моделі з
різними сюжетами, наповнювати абстрактні задачі практичним змістом.
Поняття компетентності в освіті виникло як розуміння того факту, що
компетентність випускника загальноосвітнього закладу слід вважати як
важливе завдання, і як місію освіти. Мірою компетентності випускника є
його відповідність прийнятим у суспільстві еталонам компетентності члена
суспільства.

Математична

компетенція

належить

до

предметної

компетентності. Математика не існує сама по собі, математичні поняття,
аксіоми, теореми і теорії закорінені в реальності і своєю метою мають
дослідження цієї реальності за допомогою математичного моделювання.
Викладання математики ґрунтується на діалектиці пізнання дійсності і
побудови самих математичних теорій на основі практики. Зрозуміло, не слід
забувати при цьому принципову відмінність математичних предметів від
природничих — це критерій практики (мовою математики — послідовне
використання дедуктивного методу доведення). Саме така теза лежить в
основі математичної культури, математичної компетентності.
Отже,

математична

компетентність

—

це

вміння

бачити

та

застосовувати математику в реальному житті, розуміти зміст і метод
математичного

моделювання,

вміння

будувати

математичну

модель,

досліджувати її методами математики, інтерпретувати отримані результати,
оцінювати похибку обчислень. Математична компетентність має свою
ієрархічну структуру і складається з низки компетентностей: процедурної,
логічної, технологічної, дослідницької, методологічної, кожна з яких, у свою
чергу, допускає структурування в поняттях компетентності більш низького
рівня.
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Розглянемо коротко кожну з них окремо. Процедурна компетентність
— уміння розв’язувати типові математичні задачі. Логічна компетентність —
володіння дедуктивним методом доведення та спростування тверджень.
Технологічна компетентність — володіння сучасними математичними
пакетами. Дослідницька компетентність — володіння методами дослідження
у соціальному та індивідуальному плані.
Основною метою компетентностей є формування навичок і вмінь
використовувати метод математичного моделювання. Для досягнення цієї
мети необхідне виконання таких завдань:
– розробити систему різнорівневих задач, які можуть використовуватися в
умовах особистісно-орієнтованого, диференційованого навчання;
– передбачати адекватні змісту методи і прийоми роботи під час уроків;
– обрати організаційні форми і засоби роботи зі старшокласниками;
– здійснити оперативний і об’єктивний контроль щодо формування в
старшокласників навичок і вмінь.
Систему задач складають відповідно до трьох рівнів навчальних
можливостей учнів. Під час розв’язування задач необхідно використовувати
різні методи й організаційні форми навчання відповідно до мети і змісту
навчального матеріалу. Наприклад, на початкових етапах використання
евристичних схем доцільно вдаватися до фронтальну роботи учнів, а під час
самостійної роботи є ефективними групові форми навчальної діяльності у
поєднанні з індивідуальною формою роботи. Серед засобів навчання
доцільно застосовувати графопроектор (кодоскоп) — під час формулювання
учням задач та комп’ютери — під часрозв’язування задач за розширеною
схемою.
Вимоги

до

системи

задач.

Основним

засобом

навчання

старшокласників математичного моделювання є задачі. Вдало дібрана
система задач забезпечить формування навичок та вмінь математичного
моделювання

на

досить

високому

рівні.

Така

система

задач

має

інтЕКрований характер, вона складається з підсистем задач, створених у
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рамках кожної природничої дисципліни. Зазначені підсистеми задач мають
спільні ознаки. Наведемо їх.
1. Усі вони містять прикладні задачі. Прикладні задачі — це задачі, які
виходять за межі математики, але розв’язуються математичними методами і
засобами. Прикладні задачі, як і будь-які інші задачі, у процесі навчання
виконують різні дидактичні цілі, основними з яких є навчальна (формування
системи математичних знань, навичок і вмінь на різних етапах засвоєння);
виховна (формування наукового світогляду, пізнавального інтересу і
самостійності, навичок навчальної праці, моральних якостей особистості);
розвивальна (розвиток логічного мислення, оволодіння загальними та
специфічними розумовими діями та ефективними прийомами розумової
діяльності). Розв’язання будь-якої задачі прикладного характеру зводиться до
побудови та дослідження відповідної математичної моделі.
2. Розв’язування задач здійснюється за спрощеною та розширеною
евристичними схемами діяльності математичного моделювання.
3. За своїми дидактичними цілями задачі поділяються на тренувальні
(для вироблення стійких навичок і вмінь) і розвивальні (для розвитку також
творчого мислення). Тренувальні задачі — задачі досить простого змісту, що
містить підказку у виборі математичної моделі. Першими мають бути саме
тренувальні задачі, що забезпечить поетапне оволодіння евристичною
схемою діяльності математичного моделювання.
У процесі навчання математичного моделювання заслуговують на
увагу творчі завдання на складання розвивальних текстових задач з різним
змістом за даною математичною моделлю, які свідчитимуть про те, що
математичні методи дослідження універсальні застосовуються для вивчення
різних за своєю природою процесів.
Формування

вмінь

математичного

моделювання

через

систему

прикладних задач реалізується в межах кожного з навчальних предметів, що
сприятиме міжпредметному узагальненню здобутих знань і вмінь.

125
Розгляд практичних задач
№1. Обчислити роботу сили F при стисненні пружини на 0,08 м, якщо
для її стиснення на 0,01 м потрібно сила 10 Н.
Дано:
∆х1 = 0,08 м
∆х2 = 0,01 м
F2 = 10 H
k1 = k2
F1 – ?

Розв’язання
1.
Знаходимо
коефіцієнт
kx
kx
A 2 
2
2 пружності даної пружини:
F
k
x2
F  k x
2.
Враховуючи,
що
робота
виконувалась з початкового стану, то:
2

2
1

k x12
.
A
2

F
x12
F x12
x2
A

.
2
2x2
Обчислення:
H  м2
 Дж ,
 A 
м
10  0.082
 3.2 .
A 
2  0.01

Відповідь: А = 3,2 Дж.
Наведемо хід розв’язання з точки зору математика.
Розв'язання. За законом Гука сила F пропорційна подовженню або
стисненню пружини, тобто F = kx, де x — величина подовження або
стиснення (в м), k — постійна. З умови задачі знаходимо k. Оскільки при
х = 0,01 м і сила F = 10 Н, то k 

F
10

 1000 . Отже, F (x) = kx = 1000x.
x 0,01

Робота сили F (x) під час переміщення тіла з точки а в точку b дорівнює
b

A   F ( x)dx .
a

Використовуючи дані задачі, отримуємо:
0,08

x2
A   1000 x dx  1000
2
0

0,08

 3,2 (Дж).
0
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Як пересвідчуємося, розв’язання за допомогою методу математичного
моделювання менше за обсягом і не таке трудомістке.
Розглянемо ще декілька фізичних задач і розв’яжемо їх за допомогою
методу математичного моделювання.
№ 2. Обчисліть силу тиску води на вертикальний прямокутний шлюз з
основою 18 м і висотою 6 м.
Розв'язання. Сила тиску води залежить від глибини х занурення
майданчики: P (x) = ax, де а — площа майданчика. Отримуємо:

x2
P  18 xdx  18
2
0
6

6

 324 (т).
0

№ 3. Тіло масою 1 рухається з прискоренням, що змінюється лінійно за
законом a (t) = 2t-1. Який шлях пройде тіло за 4 одиниці часу від початку
руху t = 0, якщо в початковий момент його швидкість дорівнювала 2?
Розв'язання. Швидкість тіла в будь-який момент часу t обчислюється за
формулою
v=v0+at.
Використовуючи дані задачі, отримуємо:
4

4

4

4

4

4

4

s   (2  (2t  1)t )dt   2dt   2t dt    tdt  2 dt  2 t dt   tdt 
2

0

0

 2t 0  2
4

2

0

3 4

t
3

0

0



2 4

t
2

0



0

0

0
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3

№ 4. Тіло кинуто з поверхні Землі вертикально вгору з початковою
швидкістю v0. Якою буде найбільша висота, що досягається тілом?
Розв'язання. Швидкість тіла в будь-який момент часу t руху дорівнює
різниці початкової швидкості і швидкості gt, спричиненої прискоренням,
обумовленою силою тяжіння: v=v0-gt. Рух вгору відбуватиметься при v=v0gt>0, тобто при 0  t 
дорівнює

v0
. Таким чином, максимальна висота польоту
g
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v0
g

v0
g

2

v0
gt 
 
h   (v 0  gt )dt  v 0 t 
2
2g
0

0
2

Насправді існує велика кількість задач з фізики, які можна
використовувати під час уведення поняття інтеграла, а під час вивчення
властивостей інтеграла обгрунтовувати матеріал за допомогою фізичних
задач, під час розгляду техніки інтегрування демонструвати методи на
прикладах тих самих фізичних задач. Таким чином, усі поняття, властивості,
методи будуть не тільки надані учням як факти, а й будуть обгрунтовані і
продемонстровані, їх використання наочного підтвердить міжпредметний
зв'язок фізики і математики.
2.3. Реалізація дидактичної моделі в курсі за вибором «Математичне
моделювання як метод розв’язування прикладних проблем»
Спецкурс «Математичне моделювання» є важливою складовою
процесу навчання у методичній системі формування вмінь математичного
моделювання у старшокласників. Цей спецкурс доцільно проводити в
старших класах 10 – 11-х.
ПРОГРАМА
елективного курсу для учнів 10-11 класів
природничого профілю
Застосування в шкільному курсі природничо-математичних предметів
математичного моделювання як методу навчального пізнання є одним з
основних завдань шкільної природничої освіти, оскільки сприяє становленню
правильних уявлень про сучасну наукову картину світу, формуванню
наукового світогляду, розвитку творчого мислення. Завдання пропонованого
курсу за вибором: формування наукового світогляду учнів; ознайомлення їх із
становленням і розвитком понять математичної моделі і методу
математичного моделювання шляхом вивчення теоретичного матеріалу,
аналізу та розв’язування прикладних задач, розробкою та захистом власних
проектів.
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Одним із завдань профільного навчання є попередня підготовка учнів
до вибраного ними роду діяльності, майбутньої професії. Тому зміст
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навчання

математики

в

класах

природничого

профілю

має

бути

скоригованим відповідно до вибраного профілю, містити природничоматематичну спрямованість, зорієнтовано на вивчення та використання
математики та її методів у природничих предметах.
Основною метою даного курсу за вибором є закріплення, поглиблення
і

узагальнення знань

та вмінь

з

математики шляхом

розв’язання

різноманітних прикладних задач, а також забезпечення природничої
спрямованості викладання математики в класах природничого профілю.
Серед завдань, що стоять перед даним курсом за вибором, можна
виокремити такі:
– розвиток і утримування інтересу до вивченої теми і математики
загалом;
– спонукання потреби у відповідних математичних знаннях та уміннях;
– прищеплення вмінь і навичок використовувати здобуті знання на
практиці і самостійно їх набувати;
– розвиток навичок математичного моделювання задач природничого
напрямку.
Для досягнення продуктивності рекомендуємо проводити заняття не
лише в традиційній класно-урочній формі, а й різноманітних формах і
методах.
Доцільно використовувати лекційну форму викладання матеріалу.
Проведення практичних та семінарських занять забезпечать учнівську
активність під час вивченні матеріалу. Необхідно приділяти достатню увагу
пошуково-творчим методам (аналіз конкретних ситуацій, бригадний метод,
розробка власних проектів та їх захист).
На заняттях доцільно застосовувати сучасні комп’ютерні технології,
наприклад Microsoft Excel, MathCAD, а також педагогічний програмний засіб
GRAND-2D. Застосовувати комп’ютерні технології необхідно після того, як
буде засвоєно

і

відпрацьовано

відповідний

математичний

матеріал.

Організувати використання комп’ютера під час вивчення даного курсу за
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вибором можна, наприклад, після проходження кожної теми. Варто також
організувати лабораторний практикум після вивчення всіх тем, що дасть
змогу повторити й узагальнити пройдений матеріал.
Розв’язуючи задачі практичного змісту, необхідно пам’ятати, кілька
моментів.
 Задачі практичного змісту необхідно розглядати після того, як учні
достатньою мірою оволодіють необхідними математичними знаннями
та вміннями.
 Не завжди доцільно докладно розбирати на уроці всі етапи розв’язання
задачі методом математичного моделювання. Іноді можна розглянути
на уроці лише план розв’язання, а саме розв’язання виконати як
домашнє завдання.
 Під час перевірки критично оцінювати відповідь щодо відповідності її
реальності;
 За необхідності для розрахунків використовувати калькулятори чи
комп’ютерні програми тощо.
Структура курсу за вибором
Даний курс розраховано на 35 год (1 год в тиждень) для учнів 10-11-х
класів. Він складається із загального блоку (17 год) та предметних блоків за
вибором (18 год), а саме: математичне моделювання в біології, математичне
моделювання в економіці, математичне моделювання у фізиці.
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ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ ТА ВИМОГИ
ДО НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ
ЗАГАЛЬНИЙ БЛОК (17 год)
КЗміст навчального матеріалу
сть
годи
н
5
Тема1: Моделі та моделювання
в реальному житті.
Поняття моделі та моделювання,
бізнес-план як модель. Побудова
послідовності
проміжних
моделей.
Види
моделей.
Властивості та функції моделей.
Загальна схема моделювання.
Складання моделей реальних
ситуацій. Складання бізнесплану
власної
справи
(колективний проект)

6

Тема 2: Моделювання як метод
розв’язування задач
Вербальне моделювання;
схематичне моделювання;
знаково-символічне,
математичне моделювання;
конвертація
моделі
та
інтерпретація розв’язків.
Розв’язування прикладних задач.
Складання задач за моделями,
використовуючи інші процеси та
галузі знань

6

Тема
2:
Моделювання
реальних ситуацій
Розв’язання прикладних задач.
Постановка проблеми та складання моделей за заданими
даними (граф. схеми, таблиці).
Постановка проблеми та складання моделей за ситуацією,
добір необхідних даних, складання послідовності моделей.
Використання
комп’ютерних
технологій,
програмного
забезпечення для спрощення
обрахунків під час побудові
математичних моделей

Вимоги до рівня підготовки учнів

Учень/учениця:
наводить приклади: моделей реальних
ситуацій;
пояснює, що таке: модель, моделювання,
бізнес-план;
класифікує: моделі за характером об’єктів та
призначенням;
називає та ілюструє на прикладах: види
моделей;
характеризує: властивості та функції
моделей;
формулює: загальну схему моделювання;
застосовує здобутті знання для побудови
бізнес-плану власної справи
Учень/учениця:
наводить приклади: різних видів моделей з
різних галузей знань;
записує і обґрунтовує: знаково-символічні
моделі;
зображує та знаходить: схематичні та
графічні моделі;
класифікує: етапи моделювання;
розв’язує: задачі за загальною схемою
моделювання;
застосовує набутті уміння до складання задач
за
заданою
знаково-символічною
чи
схематичною моделлю
Учень/учениця:
пояснює алгоритм розв’язування прикладних
задач;
формулює: вимоги, щодо побудованих
моделей;
записує і пояснює: побудову послідовності
проміжних моделей;
розв’язує завдання, що передбачають:
складання математичних моделей на основі
побудови послідовності проміжних моделей;
застосовує програмне забезпечення та
комп’ютерні технології для побудови та
обрахунків моделей;
пояснює
та
доводить
необхідність
застосування математичних моделей учням
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Вибір предметного блоку та теми основної школи в ході бесіди на уроках
індивідуального міні-проекту з математики
моделювання

ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ ТА ВИМОГИ
ДО НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ
БЛОК БІОЛОГІЯ (18 год.)
К-сть
годин
1

5

5

5

Зміст навчального матеріалу

Навчальні досягнення учнів

Вступ:
Біологічна задача як модель реальної
ситуації (явища, процесу). Структура
розв’язування задачі з біології: від
аналізу описаної ситуації до дій з
математичною моделлю цієї ситуації.
Біологічна задача як джерело декількох
моделей і навпаки – модель як основа
для декількох біологічних задач.
Розроблення
міні-проектів
«Математичні
моделі
біологічних
процесів»
Тема 1: Моделювання генетичних
процесів
Моделювання генетичних процесів з
метою
визначення
характеру
наслідкових
ознак.
Моделювання
генетичних процесів з метою з’ясування
генотипу і фенотипу. Перевірка гіпотез
статистичними методами. Домашня
розрахункова робота
Тема 2: Моделювання екологічних
процесів
Математичне моделювання ланцюгів
живлення. Математичне моделювання
динаміки чисельності популяцій.
Математичне моделювання ситуацій на
збереження генофонду біосфери.
Математичне моделювання ситуацій,
пов’язаних із захистом, збереженням і
поліпшенням
здоров’я
людини.
Практична робота «Розв'язування задач
на складання математичних моделей
екологічних процесів»
Тема 3: Моделювання реальних
побутових і пов’язаних зі здоров’ям
людини ситуацій
Математична модель роботи імунної
системи.
Математична
модель
тривалості інфекційного захворювання.
Математична
модель
динаміки
захворюваності
населення.

Учень/учениця:
обґрунтовує
необхідність
математичних моделей у біології;
описує
структуру
розв’язання
біологічної задачі;
записує
і
обґрунтовує:
план
моделювання біологічної задачі

Учень/учениця:
пояснює, що таке: предмет, задачі і
методи генетики
формулює закон розщеплення ознак
застосовує моделювання генетичних
процесів із заданою метою

Учень/учениця:
пояснює, що таке: модель популяцій,
модель збереження генофонду;
розв’язує задачі, що передбачують:
моделювання ситуацій на збереження
генофонду біосфери;
застосовує
моделювання
для
ситуацій, пов’язаних із захистом,
збереженням і поліпшенням здоров’я
людини

Учень/учениця:
пояснює, що таке: схема роботи
імунної системи;
називає та ілюструє на прикладах
найпростіші моделі захворювання;
розв’язує
вправи,
що
передбачають:
моделювання
найпростіших
інфекційних
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Використання табличного процесора
MS Excel у процесі розв'язування
біологічних
задач
на
побудову
математичних
моделей
реальних
ситуацій.
Практична
робота
«Розв'язування
прикладних біологічних задач за
допомогою табличного процесора MS
Ехсеl»
Висновки:
Конференція
«Математичне
моделювання біологічних процесів:
необхідність, доцільність, ефективність,
перспективність».
Захист міні-проектів «Математичні
моделі біологічних процесів»

захворювань

Учень/учениця:
формулює
поняття
проектної
діяльності;
доводить власну думку на учнівській
конференції

ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ ТА ВИМОГИ
ДО НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ
БЛОК ЕКОНОМІКА (18 год)
К-сть
годин
1

5

Зміст навчального матеріалу

Навчальні досягнення учнів

Вступ:
Економічна задача як модель реальної
ситуації (явища, процесу). Структура
розв’язування економічної задачі: від
аналізу описаної ситуації та її
економічної
моделі
до дій з
математичною моделлю цієї ситуації.
Економічна
задача
як джерело
декількох моделей. Універсальність
математичної моделі економічних
систем. Розроблення міні-проектів
«Економіко-математична модель».
Тема 1: Моделювання фінансових
потоків
Математичне
моделювання
економічних задач на відсоткові
розрахунки.
Математична модель та її роль у
фінансовій математиці.
Складання та розв'язування різницевих
рівнянь
реальних
ситуацій,
інтерпретація їх розв'язків.
Домашня розрахункова робота

Учень/учениця:
розпізнає відмінності математичної
та економіко-математичної моделі
переводить економічні величини на
мову математики
описує
структуру
розв’язання
економічної задачі

Учень/учениця:
наводить приклади: найпростіших
математичних моделей нарахування
простих та складних відсотків;
пояснює,
що
таке:
різницеве
рівняння, його порядок та розв'язок;
застосовує означення, властивості та
формули обчислення сум членів
прогресій
для
проведення
відсоткових розрахунків (обчислення
загальної
суми
накопиченого
рахунку,
розрахунку
ренти,
погашення боргу);
розв’язує задачі, що передбачають:
використання різницевих рівнянь
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Тема
2:
Математичні
моделі
товарно-грошових відношень
Математичні моделі, що описують
зв'язки між кількістю та ціною.
Математичні моделі рівноваги
пропозиції, ціни та доходу, їх
геометрична інтерпретація.
Визначення економічних показників
на основі аналізу графіків та
дослідження властивостей відповідних
функцій. Складання та розв'язування
задач.
Практична робота «Розв'язування
економічних задач за допомогою
математичного моделювання»

5

Тема 3: Логістичні задачі та
оптимізація виробничих процесів за
допомогою математичних моделей
Лінійні нерівності з двома змінними як
математичні моделі реальних ситуацій.
Розв’язування задач на побудову
математичних
моделей,
що
складаються з нерівностей та їх
систем, зображення їх розв'язків на
координатній площині, визначення їх
областей допустимих та оптимальних
значень.
Застосування
графових
моделей як засобу математичного
моделювання
логістичних
задач.
Використання табличного процесора
MS Excel у процесі розв'язування
логістичних задач.
Практична робота «Розв'язування
прикладних економічних задач за
допомогою табличного процесора MS
Ехсеl»
Висновки:
Конференція «Економіко-математичне
моделювання:
необхідність,
доцільність,
ефективність,
перспективність».
Захист міні-проектів «Економікоматематична модель»

2

Учень/учениця:
формулює задачі цінового та
маркетингового аналізу
записує і пояснює рівняння стану та
рівняння рівноваги;
характеризує рівняння попиту та
пропозиції, ціни та доходу;
називає та ілюструє на прикладах
точку незбитковості
та
точку
рівноваги, проміжки збитків та
доходів, поріг прибутку;
будує графіки попиту та пропозиції,
ціни та доходу за заданими
рівняннями;
аналізує
функції
попиту
та
пропозиції
залежно від
зміни
тангенса кута їх нахилу;
графічно та аналітично визначає
точку рівноваги, точку незбитковості,
проміжки збитків та доходів
Учень/учениця:
пояснює, що таке: логістична задача,
її допустимий та оптимальний
розв'язок;
зображує на координатній площині
розв'язки лінійної нерівності з двома
змінними та системи лінійних
нерівностей з двома змінними;
знаходить допустимі та оптимальні
розв'язки
логістичних
задач
графічним методом;
оптимізує виробничі процеси за
допомогою графічних та табличних
програм

Учень/учениця:
формулює
поняття
проектної
діяльності;
доводить власну думку на учнівській
конференції
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ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ ТА ВИМОГИ
ДО НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ
БЛОК ФІЗИКА (18 год.)
К-сть Зміст навчального матеріалу
годин
1
Вступ:
Фізична задача як модель реальної
ситуації (явища, процесу). Структура
розв’язування фізичної задачі: від
аналізу описаної ситуації та її фізичної
моделі до дій з математичною моделлю
цієї ситуації. Фізична задача як
джерело кількох моделей.
Розроблення міні-проектів «Фізикоматематична модель»
5
Тема 1: Моделювання за допомогою
векторних величин
Застосування
елементів
векторної
алгебри під час розв’язування задач з
фізики. Метод векторних діаграм.
Застосування векторів до задач з руху
по колу. Рух тіла по похилій площині.
Задачі на сили та використання
властивостей векторів. Застосування
проекції вектора на координатні осі під
час розв’язування фізичних задач.
Домашня розрахункова робота
5

5

Тема 2: Моделювання механічних
систем
Математичне
та
комп’ютерне
моделювання траєкторії руху тіла,
кинутого під кутом до горизонту.
Універсальність математичної моделі,
складання задач прикладного змісту за
даною моделлю. Розв’язування задач на
рівняння Бернуллі (підйомна сила
крила літака, рух рідин у трубах різних
діаметрів
тощо).
Деякі
моделі
найпростіших нелінійних об’єктів
Тема 3: Моделювання фізичних
об’єктів за допомогою похідної та
інтЕКрала
Застосування математичного моделювання в
термодинаміці. Механічні
коливання та хвилі з точки зору
математичного моделювання. Математичне моделювання і електромагнітна
індукція

Вимоги до рівня підготовки учнів
Учень/учениця:
наводить
приклади:
фізичних
моделей;
обґрунтовує: структуру розв’язання
фізичної задачі;
формулює
переклад
фізичних
величин на мову математики

Учень/учениця:
розпізнає
елементи
векторної
алгебри;
називає та ілюструє на прикладах
векторні моделі фізичних величин;
зображує
та
знаходить
на
малюнках:
математичні моделі
фізичних задач;
записує
і
пояснює
графічну
інтерпретацію умови задачі;
застосовує властивості векторів під
час розв’язування фізичних задач
Учень/учениця:
наводить приклади: математичних
моделей механічних систем;
застосовує базові електронні ресурси
для побудови моделей руху;
розв’язує задачі, що передбачають:
побудову математичних моделей
простих механічних систем;
перевіряє адекватність створеної
математичної чи комп’ютерної моделі
Учень/учениця:
пояснює
правила:
побудови
математичних
моделей
фізичних
об’єктів;
називає та ілюструє на прикладах
математичні моделі фізичних об’єктів;
розв’язує задачі, що передбачають:
побудову математичних моделей
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Висновки:
Конференція
«Фізико-математичне
моделювання:
необхідність,
доцільність,
ефективність,
перспективність».
Захист
міні-проектів
«Фізикоматематична модель»

Учень/учениця:
формулює
поняття
проектної
діяльності;
доводить власну думку на учнівській
конференції

Перше лекційне заняття присвячене повторенню і приведенню в
систему теоретичних знань і умінь старшокласників. Методи, які доцільно
використати на цьому занятті: репродуктивний 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 та комп’ютер для демонстрації розв’язування
задачі за розширеною евристичною схемою діяльності математичного
моделювання.
Такі самі методи навчання: репродуктивний та евристична бесіда,
доцільно використати і під час проведення другої лекції. На цій лекції слід
зосередити увагу учнів на самому факті, що в основі побудови математичної
моделі лежать множини та відношення до 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, у яких математичною моделлю є різні множини, наприклад
множина дійсних чисел з відношенням належності (інцедентності) та
порядку на ній.
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 комп’ютер
та мультимедійну дошку. Особливістю цієї лекції є те, що використання
загальних принципів (застосування фундаментальних законів природи,
варіаційних, аналогій, ієрархічного) під час побудови та дослідженні
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математичних моделей передбачається демонструвати на конкретних
прикладах, які слід наводити за допомогою комп’ютера через їх громіздкість.
Лекції „Деякі сучасні методи дослідження математичних моделей” та
„Математичне

моделювання

складних

об’єктів”

пояснювально-ілюстративним

методом

з

доцільно

використання

проводити
таблиць

та

комп’ютера.
Під час лекцій передбачається розширення знань старшокласників з
математичного моделювання шляхом ознайомлення їх із сучасними
підходами до математичного моделювання, які сформувались за останні
десятиліття, а саме методу подібності, принципу максимуму і теорем
порівняння, методу усереднення.
Під час лекції „Математичне моделювання складних об’єктів” слід
показати застосування математичного моделювання та обчислювального
експерименту до вивчення складних об’єктів, що важко формалізуються. Це
такі об’єкти, як дисипативні 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. Також потрібно буде зауважити, що подальший
розвиток математичного моделювання як методології сучасної науки
залежить від творчої молоді.
На перших практичних заняттях: „Математичне моделювання засобами
алгебри, геометрії, математичного аналізу” та „Диференціальні рівняння як
математичні моделі реальних процесів та явищ” доцільно використати
репродуктивний та частково-пошуковий методи навчання. Під час цих занять
слід повторити спрощену схему діяльності математичного моделювання та
сформувати навички роботи за розширеною евристичною схемою діяльності
математичного моделювання. Як засоби навчання використовують таблиці зі
спрощеною
моделювання

і

розширеною
та

комп’ютер

схемами
з

застосування

відповідними

змісту

математичного
задачами,

що
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розв’язуються

за

розширеною

евристичною

схемою,

з

відповідним

програмним забезпеченням.
Слід зауважити, що під час проведення занять зі спецкурсу слід
застосовувати (поєднувати) колективні, групові, індивідуальні форми роботи.
Лекційні заняття дають можливість працювати фронтально, забезпечуючи
зв’язок „учень-вчитель” та „вчитель-учень”. На практичних заняттях можна
застосовувати як фронтальні форми роботи, так і групові та індивідуальні.
Найпоширенішою формою фронтальної роботи є колективне розв’язування
задачі, коли один учень розв’язує задачу біля дошки, а йому допомагають
учитель та однокласники. При цьому детально обговорюють і фіксують
кожний етап евристичної схеми діяльності математичного моделювання.
Фронтальна форма особливо зручна на перших практичних заняттях
спецкурсу з математичного моделювання, коли в учнів повинно остаточно
сформуватись вміння працювати за спрощеною та розширеною схемами
діяльності математичного моделювання. На наступних практичних заняттях
слід застосовувати групові форми діяльності. Причому бажано склад групи
змінювати. Один раз в групи слід об’єднувати сильніших та слабших учнів –
різнорівневі групи, інший раз можна об’єднувати в динамічні типологічні
групи учнів з однаковим рівнем навченості, научуваності та загального
математичного розвитку.

Це забезпечить

диференціацію

в навчанні

математичного моделювання. Оскільки в середньому на практичному занятті
слід розв’язати чотири задачі різного рівня складності, то учнів слід
розділити на чотири групи по три-чотири особиз однаковим рівнем, або
один-два сильніші учні (консультанти) та два слабші учні. Кожна група
одержує відповідну до її рівня задачу, розв’язує її протягом 15-20 хвилин, а
потім починається колективне обговорення розв’язаних задач, один учень з
кожної групи (бажано слабший) записує розв’язання задачі на дошці і
пояснює всьому классу кожний етап її розв’язування. Під час групової
роботи на практичному занятті доцільно давати одну задачу обов’язкового
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рівня та одну задачу підвищеного рівня складності, інші задачі середнього
рівня.
Лабораторні заняття та семінарські заняття проводяться дослідницьким
методом з

обов’язковим використанням комп’ютерів з

програмним забезпеченням.

відповідним
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Висновки до розділу 2
Використання методу математичного моделювання у навчальновиховному процесі як інтегратора природничих та математичних знань є
однією з умов реалізації новітньої парадигми шкільної освіти. Результати
проведеного дослідження дають можливість сформулювати такі висновки:
1. Розроблено та впроваджено в навчально-виховний процес з
математики та природничих предметів дидактичну модель, спрямовану на
розвиток у старшокласників умінь математичного моделювання, що
ефективно сприяє підвищенню рівня їхніх навчальних досягнень. Розроблена
система завдань сприяє активізації пізнавальної діяльності учнів переходом
на різні рівні застосування усвідомлених понять, тобто рухом у навчанні від
абстрактного мислення до конкретної діяльності.
2.

Розроблена

старшокласниками

система

завдань

математичного

передбачає

моделювання

на

використання
перцептивному

(сприйняття та опрацювання математичних моделей фізичних явищ),
репродуктивному (застосування задач-моделей), проблемно-пошуковому
(створення математичних моделей фізичних задач) та дослідницькому
(створення математичної моделі досліджуваних фізичних процесів) рівнях.
3.
фізики

Використання задач-моделей у навчально-виховному процесі з
сприяє

формуванню

інформаційно-аналітичних

здібностей

старшокласників, підвищує їхні теоретичні знання, а різними способами
побудовані задачі-моделі розвивають дивергентноге мислення учнів, що
уможливлює

актуалізувати

знання

учнів

з

математики

у

процесі

розв’язування задач.
4.

Основні наукові результати дослідження наведені у даному розділі

висвітлено у публікаціях [61] , [63], [59].
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Розділ 3. Процес і результати проведення формувального експерименту
3.1. Організація і методика педагогічного експерименту
Основні положення дисертаційного дослідження експериментально
перевірено нами

у три етапи упродовж 2009 — 2015 років. Мета

експерименту полягала у перевірці ефективності розробленої дидактичної
моделі розвитку умінь математичного моделювання у старшокласників у
процесі вивчення природничо-математичних предметів. На першому етапі
(2009 — 2010 рр.) нагромаджено емпіричний матеріал на основі узагальнення
практичного досвіду; з’ясовувався рівень умінь учнів застосовувати
математичне моделювання в процесі розв’язування прикладних задачі із
суміжних предметів, а саме фізики, біології, економіки та частково з хімії;
узагальнювалися проблеми, що гальмують цей процес у старшій профільній
школі; проводився аналіз психолого-педагогічної та методичної літератури з
проблеми дослідження; визначалися: об’єкт, предмет, мета, завдання
дослідження. На даному етапі проведено констатувальний експеримент, у
якому взяли участь учні 10 — 11-х класів міст Вінниці, Києва та Київської
області. Констатувальний експеримент здійснено з метою визначення
ставлення учнів до вивчення елементів математичного моделювання;
розуміння ними його значущості; рівня вмінь учнів використовувати метод
математичного моделювання в процесі розв’язування прикладних задач;
з’ясування причин можливих труднощів, які при цьому виникли. Результати
констатувального експерименту, аналіз моніторингових досліджень щодо
визначення рівня математичної підготовки учнів [4; 83; 94; 144], аналіз
успішності учнів ЕК та КК з математики (табл. 2.17) дали змогу дійти
висновку, що у нашому дослідженні вибірки однорідні. Вони є незалежними і
випадковими.

Основні

результати

констатувального

експерименту

відображено в підрозділі 1.1 розділу 1.
За

даними

констатувального

експерименту

на

другому

етапі

організовано пошуковий експеримент. На етапі пошукового експерименту
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(2010 — 2012 рр.)
проблеми;

здійснено

уточнено

теоретичне

структуру

вмінь

дослідження

дисертаційної

математичного

моделювання,

розроблено показники, рівні та критерії сформованості вмінь математичного
моделювання

у

старшокласників;

добиралися

задачі

завизначеним

принципом, здійснено пощук матеріалу із природничих предметів для
навчання учнів методів математичного моделювання; розроблено модель
процесу навчання учнів, яка склала основу дидактичної моделі; визначено
шляхи впровадження дидактичної моделі в навчально-виховний процес
старшої профільної школи; з’ясовано рівні сформованості вмінь учнів та
критерії оцінювання їхніх навчальних досягнень.
Підготовлені

матеріали

уможливили

провести

формувальний

експеримент на третьому етапі, у період 2012-2016 року. У формувальному
експерименті брали участь учні 10-11-х класів м. Києва: гімназії № 178,
ліцею «Престиж»; Київської області: Вишгородської районої гімназії
«Інтелект»,

Вишгородської

спеціалізованої

школи

«Сузіря»,

Завільшанського НВО; м. Вінниці: ЗОШ № 14, ЗОШ № 15, ЗОШ № 26.
Його метою було визначення ефективності використання розробленої
методики навчання вмінням математичного моделювання під час розв’язання
прикладних задач у старшій школі. Планувалося визначити вплив поєднання
теоретичного і експериментального методів дослідження на якість знань з
природничих

предметів,

на

рівень

набутих

умінь

математичного

моделювання під час розв'язання задач.
У ході формувального та контрольного експериментів перевірено
правильність гіпотези (використання розробленої методики дасть змогу
реалізувати на практиці навчання вмінь математичного моделювання і
застосування елементів математичного моделювання під час розв'язання
задач з фізики в старшій школі) за такими аспектам:
1) ступінь впливу запропонованої методики на обсяг засвоєних знань,
умінь і навичок учнів з фізики (біології).
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2) оцінка

рівня

володіння

учнями

елементами

математичного

моделювання.
3) визначення впливу запропонованої методики на зміну інтелектуальноособистісних показників учнів:
a) ступінь осмислення фізичних процесів,
b) розвиток творчих здібностей,
c) здобуття дослідницьких умінь,
d) розширення пізнавальних інтересів,
e) розвиток самостійності мислення.
4) виявлення динаміки зростання педагогічної майстерності вчителя.
У ході експериментальної перевірки виявилося безліч проблем, а саме:
– на інтелектуально-особистісні показники впливають різні причини;
– не існує універсальних прийомів і методів у використанні елементів
математичного моделювання, що пов'язано як з різноманітністю
аспектів самого математичного моделювання, так із особливостями
адаптації даної методології на рівень шкільних завдань;
– так як сучасна освітня парадигма розвивається в напрямку особистісноорієнтованого навчання, необхідно зафіксувати досягнення в розвитку
особистості учня, зміни особливостей мислення, готовності до
творчості, збільшенню активності і самостійності учнів;
– показники сформованості умінь математичного моделювання не
визначаються чітко, часто вони приховані від безпосереднього
спостереження дослідника, а тому їх важко зафіксувати;
– складно довести, що досягнення поставлених в експерименті завдань
відбулося тільки завдяки запропонованій методиці, а не є підсумком
багатьох чинників і насамперед впливу особистості вчителя та його
індивідуальної майстерності.
Тому для діагностики використовувалися різні методи, сукупність
результатів яких дала б змогу об'єктивно свідчити про справедливість
висунутих припущень.
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На констатувальному етапі експерименту також проведено діагностику
самооцінки учнів, що відображає ступінь володіння і використання ними
елементів математичного моделювання під час розв’язання задач. Учням
пропонувалося оцінити (у %) рівень володіння певними елементами
математичного моделювання з урахуванням ступеня розуміння:
1. розумію повністю та використовую;
2. розумію, потребую допомоги вчителя;
3. не розумію зовсім і не використовую.
Результати діагностики наведено в табл. 3.1
Таблиця 3.1
Самооцінка учнів за ступенем оволодіння елементами математичного
моделювання
Уміння,

що

орієнтоване

на

оволодіння елементами ММ
Правильність

Рівень оволодіння
1

2

3

і

58 %

32 %

10 %

проміжних

35 %

43 %

22 %

адекватного

32 %

64 %

4%

17 %

68 %

15 %

24 %

64 %

12 %

прочитання

розуміння умови задачі
Вибір,

побудова

моделей
Вибір

математичного апарату
Уміння працювати з обраною
математичною моделлю
Визначення
застосування

границь
моделі,

що

використовується в даній задачі
На основі експерименту визначено мету і завдання формувального та
контрольного експериментів, які узагальнені в табл. 3.2 та табл. 3.3.
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Таблиця 3.2
Формувальний експеримент
Задачі

Методи
дослідження

Результати дослідження

1.

Добір способу оцінки
ефективності
традиційної
та
експериментальної форм
навчання

Вивчення
навчальної
методичної
літератури

Розроблено модель мета тодики використання
елементів математичного моделювавння в
процесі вивчення природничих предметів

2.

Формулювання гіпотези
про зміст і структуру
методики застосування
елементів математичного
моделювання

Аналіз оцінок за Розроблено цикли задач
виконання
за
пропонованою
перевірочних та методикою
контрольних
робіт

3.

Добір задач, розв'язання
яких спрямовано на
використання
умінь
математичного
моделювання

Спостереження і
аналіз
навчального
процесу (теоретичний аналіз по
школам різного
типу,
аналіз
нормативної
документації).

Розроблено
первинні
методичні рекомендації
із експериментального
викладання

4.

Розробка
методики
використання елементів
математичного
моделювання
при
побудові
моделей
реальних явищ.

Історикопедагогічний
аналіз проблеми
використання
методу на уроках

Виявлено та доведено
актуальність
дослідження,
об'єктивну можливість
застосування
методу
математичного
моделювання під час
розв'язування задач
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Таблиця 3.3
Контрольний експеримент
Задачі

1.

2.

3.

4.

Методи
Результати дослідження
дослідження
Опис
педагогічного Анкетування
Виявлено
позитивний
дослідження
вчителів
та вплив
розробленої
учнів
методики на підвищення
рівня якості знань, умінь
застосування
Доведення
доцільності Аналіз
Виявлено
стійкий
вибраних критеріїв
результатів
позитивний вплив на
уроків,
якість
знань,
перевірочних та пізнавальний
інтерес,
контрольних
рівень
мислення,
робіт
розвиток
навичок
самостійної роботи і
дослідницьких умінь
Вивчення динаміки зміни Вивчення
Виявлено
виникнення
рівня
якості
знань, діяльності учнів стійкого пізнавального
експериментальних умінь
інтересу до предмету в
і навичок розв’язання
учнів
завдань в учнів в умовах
традиційної і експериментальної методик
Практичне впровадження Структурування Розроблено
методику,
розробленої методики
та систематика- яка поступово впровація результатів джується
в
роботу
експериментальних шкіл
Органiзацiя експерименту передбачала кілька етапів. На першому –

основну увагу придiлялося методичнiй пiдготовцi педагогiв, що брали участь
в експериментi. З цією метою розроблено спецiальнi методичнi рекомендацiї
вчителям природничо-наукових предметів. Такі рекомендації містили
теоретичнi основи та практичні підходи до здійснення розвитку вмінь
математичного моделювання в учнів старшої школи, а також можливостi їх
використання у викладанні природничо-наукових предметів. Педагоги також
були ознайомлені з питаннями проблемно-пошукового навчання учнів, а
саме

методом

математичного

моделювання

у

ході

опанування

старшокласниками спецкурсу, програму якого наведено у другому розділі
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даної роботи. Кожного вчителя, котрого залучалось до експерименту,
докладно iнструктовано про цiлi та сутнiсть експериментальної роботи.
Контрольнi й експериментальнi заняття, а також усi види iндивiдуальних i
групових завдань склала дисертант з участю вчителів, якi в однакових умовах
проводили

заняття.

Облік

та

обробку

результатiв

експерименту

здiйснювалися рiзними прийомами:
а) веденням у паралельних контрольних i експериментальних класах
протоколiв уроків, у яких фiксувалася вся "технологiя" процесу навчання
(розуміння учнями умов завдань; їхні міркування та питання; час, витрачений
на усю роботу, та окремі її етапи тощо). Під час обробки протоколів
спостережень, конкретне рішення порівнювалось із зазделегідь розробленим
гіпотетичним еталоном, що давало змогу визначити його відхилення від
передбаченого;
б) визначенням загального рівня піддослідної групи та кожного учня
окремо на певних етапах, труднощів, з якими вони стикалися та
вiдповiдних взаємообумовлених дiй вчителя і школяра;
в)

складанням

таблиць,

що

давало

змогу

порiвнювати

результативнiсть роботи окремих учнів, груп учнів, контрольних i
експериментальних класів у цiлому.
За допомогою експериментальної методики перевiрялася на прикладi
реалiзацiї розробленої теоретичній моделі програми розвитку вмінь
математичного моделювання у процесі опанування старшокласниками
навчальних предметів з біології, фізики, економіки і частково з хімії.
Основною частиною методики організації формувального експерименту
було проведення уроків за програмою міжпредметного курсу за вибором
«Математичне моделювання» з використанням запропонованих методичних
розробок. Викладання велося одночасно в експериментальних і контрольних
групах.
У формувальному експерименті брали участь учні 10 — 11-х класів
м. Києва

(гімназія

№

178,

ліцей

«Престиж»);

Київської

області
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(Вишгородська района гімназія «Інтелект», Вишгородська спеціалізована
школи

«Сузір’я»,

Завільшанське

НВО);

м. Вінниці

(ЗОШ № 14,

ЗОШ № 15, ЗОШ № 26).
У кожному з цих навчальних закладів виокремлено експериментальні
та контрольні класи (надалі позначимо їх ЕК та КК відповідно) окремо для
учнів 10-х та 11-х класів.
Таблиця 3.4
Кількість учнів, залучених до експерименту впродовж 2010-2014 рр.
Кількість класів
10-й клас

Кількість учнів

11-й клас

10-й клас

11-й клас

ЕК

КК

ЕК

КК

ЕК

КК

ЕК

КК

23

23

23

23

435

435

435

435

Для забезпечення рівних умов проведення експерименту заняття в ЕК
та КК певного навчального закладу по можливості проводив один і той самий
вчитель. В експериментальних класах навчання проводилося за розробленою
нами методикою, а в контрольних – за традиційною.
Удосконалення творчих здібностей учнів старших класів за рахунок
розвитку

вмінь

математичного

моделювання

знаходить

своє

вiдображення у пiдвищеннi якостi навчання. Відомо, що якiсть навчання
характеризується

впливом

багатьох

одиничних

показникiв,

якi

безперервно змiнюються та доступнi контролю. Тому для оцiнки якостi
цілеспрямованого навчання старшокласників методів математичного
моделювання ми використали комплексну оцiнку, яка містила систему
характеристик і показників рівня розвитку образного мислення. Оскiльки
ця оцiнка формується з набору суб'єктивних уявлень, тобто системи
якiсних показникiв, i повинна вимiрюватися кiлькiсно, її було подано як
середньогеометричну величину. Вибiр системи складових показників,
також методика визначення значення комплексної оцiнки якостi розвитку
вмінь математичного моделювання старшокласників наведені у п. 1.3
даного дисертаційного дослідження.
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Показники якостi навчання учнiв визначалась за такими п'ятьма
рівнями:
- правильнi та повнi вiдповiдi (А);
- правильнi, але не повнi вiдповiдi (Б);
- правильнi відповіді, але iз значними неточностями (В);
- неправильнi вiдповiдi (Г);
- немає вiдповiдi (Д).
Для визначення рівня розвитку образного мислення старшокласників
було проведено контрольнi роботи з фізики, біології, економіки та алгебри
при дiагностуючому експериментi з перевiрки сформованостi понять методу
математичного моделювання. При побудовi експериментальних завдань ми
керувалися наступними принциповими вимогами:
1. У кожного учня теоретичнi знання приводилися до рiвня, необхiдного
для їх подальшого використання, а такого вирiвнювання знань — домогтися
бiльш-менш рiвних умов для всiх учасникiв, так щоб на процес розв’язання
експериментальних задач не впливала вiдсутнiсть у школярiв тих чи iнших
теоретичних вiдомостей. Бралося до відома, що не можна повнiстю вирiвняти
знання в усiх учасникiв випробування, оскільки врешті-решт залишиться
деяка вiдмiннiсть у розумiнні учнями різного матерiалу.
2. Оскільки процес розв’язання багатьох образних задач є процесом
активних пошукiв шляхiв використання тих чи iнших теоретичних положень
щодо виконання завдань практичного характеру, тобто процес, в якому
значну роль вiдiграє самостiйнiсть мислення, всі експериментальнi задачi
будувались таким чином, щоб надати учасникам випробування максимуму
самостiйностi в роботi.
3. У вивченнi проблеми впливу образного мислення на рiвень засвоєння
матерiалу природничо-наукових предметів створення й оперування образами
виступало

як

необхiдний

та

найважливiший

засiб

вирiшення

всiх

експериментальних завдань.
Пiсля

“вирівнювання”

теоретичних

знань

у

старшокласників
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екпериментальних груп виконувалась низка контрольних завдань. Задачі
добиралися різного ступеня складності з обов'язковим включенням творчих
елементів.
Результати констатувального експерименту обумовили особливостi
проведення формувального експерименту, який здiйснювався під час
вивчення курсу за вибором «Математичне моделювання». Формування
понять, посилених образними уявленнями, здiйснювалось у всiх видах
навчальних занять: під час викладення нового матеріалу, на лабораторних
практикумах,

під

час

самостiйної

роботи,

пiдсумкових

тематичних

конференцiях тощо. Умови та методика проведення експерименту були
викладенi вище.
За

пiдсумками

формувального

експерименту

був

проведений

контрольний "зріз" на з’ясування рiвня розвитку вмінь математичного
моделювання. На констатувальному етапi як у експериментальних, так i у
контрольних класах рiвень показникiв якостi математичної пiдготовки був
невисокий i майже однаковий (наприклад, для широти оперування методами
математичного моделювання у контрольних групах лише 14,1 % учнiв мали
найбільш високий характер вiдповiдi, а в експериментальних — 10,4 %; для
повноти методу вiдповiдно — 9,9 % i 11,2 %; для усталеності методу —
15,1 % і 14,5 %; для динамічності методу — 8,7 % і 9,8 %; для узагальненості
методу — 13,0 % i 12,3 %).
Порiвняльний аналiз результатiв констатувального та формувального
експериментів засвiдчив значнi позитивнi змiни в показниках учнів
експериментальних класів. Кiлькiсть достатніх i вiдмiнних оцiнок зросла у
1,7-2,2 раза (для широти оперування методом математичного моделювання
було 31,6 %, стало 54,2 %; для повноти методу відповідно — 30,3 % i 68,0 %;
для усталеності методу — 32,7 % і 56,9 %; для динамічності методу — 28,7 %
і 61,3 %; для узагальненості методу — 34,0 % i 60,2 %). Певну динамiку в
поліпшенні

якостi

розвитку

вмінь

математичного

моделювання

ми

спостерiгали й у школярів контрольних груп (наприклад, кiлькiсть вiдповiдей
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типу А i Б для широти оперування методом змiнилася з 36,9 % до 42,3 %).
Але в учнiв експериментальних класів якiснi змiни на краще були набагато
суттєвiшi. Усi цi факти свiдчать про те, що традицiйна система навчання не
забезпечує

належної

ефективностi

розвитку

методу

математичного

моделювання.
Отриманi результати контрольного зрізу для експериментальних
класів, а також спостереження та бесiди з респондентами пiд час
формувального експерименту дали можливість, що виконання конкретних
завдань iз прикладним змістом сприяло пiдвищенню не тільки загального
рiвня їхньої творчої активності, а й зацiкавленостi у здiйснюванiй роботi.
Дiяльнiсть учителів та учнiв з органiзацiї та використання проблемнопошукового навчання у вивченні природничих предметів у всiх видах
навчальної дiяльностi забезпечувала формування пiзнавальної активностi
останніх.
Особлива увага приділялась міжпредметній діяльності, в залежностi вiд
характеру органiзацiї якої вирiзнялися такі рiвнi активностi учнів. Перший з
них передбачав роботу вчителя, спрямовану на збудження розумової
активностi школярів. Цей рiвень характеризувався залученням прикладного
матерiалу сумiжних предметів самим учителем. Учням залишалося тiльки
дізнаватися про модельні взаємозв'язки

понять,

якi

вивчаються та

розглядаються в рiзних природничих предметах. Цей рiвень не потребував
вiд школяра високого ступеня активної творчої дiяльностi.
Другий рiвень передбачав поглиблення розумової активностi учнiв. При
цьому вчитель сам залучав прикладний матерiал з iншого предмета й
органiзовував слухачiв на пошук аналогiї з вiдомим, порiвняння з вивченим,
вияв характерних загальних ознак понять, визначень тощо.
На третьому рiвні помітний був розвиток активностi учнів у процесi
проблемного викладення матерiалу. Пiд час занять учитель створював умови,
необхiднi для залучення прикладного матерiалу із сумiжних претів, а учні
самостiйно розв’язували запропонованi ним завдання.
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Четвертий рівень забезпечував активнiсть учнiв у ходi розв’язання
пошукових задач. Цього рівня було достатньо тоді, коли на основi ряду
модальних даних, представлених учителем або наданих у навчальнiй
лiтературi, старшокласники усвiдомлювали необхiднiсть взаємозв'язаного
вивчення матерiалу та самостiйно залучали модальні уявлення із сумiжних
природничих предметів.
П'ятий рiвень полягав у тому, що педагог спрямовував дiяльнiсть учнiв
на самостiйне вивчення прикладного матерiалу рiзних природничих
предметів, пiдводячи їх до необхiдностi виконувати певного виду самостiйнi
роботи, здійснювати розв’язання пошукових задач i дослiдницьких завдань.
Така дiяльнiсть здiйснювалася при пiдготовцi рефератiв, доповiдей,
виконанні проектів тощо.

3.2. Аналіз результатів формувального експерименту
Для

виявлення

збігів

або

розбіжностей

у

характеристиках

експериментальних і контрольних класів сформульовано статистичні
гіпотези: гіпотезу відсутності відмінностей (нульова гіпотеза) та гіпотезу
значущості відмінностей (альтернативна гіпотеза). Для прийняття рішення,
яку саме гіпотезу (нульову чи альтернативну) слід прийняти, використовують
статистичні критерії. Зокрема, для вимірювання даних за порядковою
шкалою доцільно застосовувати критерій однорідності  2 (хі-квадрат)
Пірсона.
На

основі

виявленого

за

результатами

експериментального

дослідження рівнів сформованості визначених компонентів математичного
моделювання учнів контрольних і експериментальних класів обчислюється
2
емпіричне значення статистичного критерію  емп
.

Для

оцінки

ефективності

традиційної

(опосередкованої)

та

пропонованої нами методик розвитку знань і вмінь математичного
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моделювання були використано показники приросту вихідного рівня знань,
навичок і вмінь учнів. За такого підходу пропонована дидактична модель
вважається тим ефективнішою, чим більшого підвищення рівня знань,
навичок, умінь, загального математичного розвитку досягнуто в результаті її
використання. Правильність оцінки ефективності дидактичної моделі, що
реалізується, суттєво залежить від того, наскільки коректно визначено рівень
знань, навичок, умінь, а також позитивні зміни в учнів когнітивної сфери.
Для кількісної оцінки заданого рівня ми використовували поняття
інформаційно-смислового елементу текста (ІСЕТ), що ґрунтується на
структурності навчальної інформації [242]. Рівень знань, навичок, умінь
кожного учня до і після апробації методичної системи формування вмінь
математичного моделювання оцінювався за допомогою коефіцієнта K i 

Si
,
S

де S – загальна кількість раніше засвоєних ІСЕТ, Si – загальна кількість ІСЕТ,
які засвоєні та виявлені i-м учнем до початку експерименту та після
формувального його етапу.
Середнє значення приросту рівня знань, навичок, умінь учнів, які
навчалися за відповідною методичною системою, визночено за формулою
n

K 

 K
i 1

1i

 K 2i 

,

n

де n – чисельність учнів в класі, K1i та K2i – відповідні значення
коефіцієнтів рівня знань, навичок, умінь i-го учня, які виявлені під час
підсумкового та початкового зрізів відповідно.
Структурно наша методика оцінки ефективності методичних систем
формування

вмінь

математичного

моделювання

(пропонованої

та

традиційної опосередкованої) складається з таких компонентів:
1) визначення вихідного рівня знань, навичок, умінь загального та
математичного

розвитку

контрольного класу;

кожного

учня

експериментального

та
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2) визначення кінцевого рівня зазначених вище показників кожного учня в
експериментальних

та

контрольних

класах

(після

формувального

експерименту);
3) знаходження абсолютного приросту рівня знань, навичок, умінь,
фіксування позитивних тенденцій розвитку когнітивної сфери кожного
учасника дослідження експериментального та контрольного класів;
4) обчислення середніх значень вихідних та кінцевих рівнів знань, навичок,
умінь;
5) обчислення середнього значення абсолютних приростів рівнів знань,
навичок,

умінь,

фіксування

позитивних тенденцій загального та

математичного розвитку;
6) знаходження відносного приросту рівня знань, навичок, умінь учнів
кожного класу.
7) математична

обробка

здобутих

результатів

(порівняння

значень

відносних приростів рівнів знань, навичок, умінь, а також позитивних
тенденцій розвитку когнітивної сфери учнів експериментальних та
контрольних класів [25]).
Як змінюються рівні сформованості знань, умінь і навичок учнів з
математичного моделювання відображено у табл. 3.5 і табл. 3.6
Таблиця 3.5
Динаміка зміни рівнів сформованості знань, навичок і вмінь з математичного
моделювання під час проведення формуючого експерименту
Вид зрізу

K

K

K / K

Е

К

Е

К

Е

К

Вхідний

0,372

0,352

0,027

0,001

0,073

0,003

Проміжний

0,440

0,353

0,039

0,001

0,089

0,003

Підсумковий

0,488

0,355

0,048

0,002

0,098

0,006
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Е – експериментальні класи, К – контрольні класи

Таблиця 3.6
Середнє значення вимірюваних рівнів сформованості знань, навичок і вмінь з
математичного моделювання за результатами формувального експерименту
Вимірювані параметри

Класи
експериментальні

контрольні

K

0,345

0,351

K

0,143

0,004

K / K

0,414

0,011

Коефіцієнти

сформованості

вмінь

математичного

моделювання

визначалися за формулою

Ki 

Si
,
S

де Si – кількість засвоєних елементів знань для i-го учня, S – загальна
кількість елементів знань, що міститься в запропонованій контрольній
роботі. Середній коефіцієнт обчислювався за формулою:
n

K

K
i 1

i

n

.

Середнє значення приросту рівня знань, навичок та вмінь учнів
кожного класу обчислювалося за формулою
n

K 

 K
i 1

1i

n

 K 2i 

,

де K1i – коефіцієнт сформованості вмінь математичного моделювання,
що його виявив i-м учень під час підсумкового контролю, а K2i – відповідно
під час початкового контролю.
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Таблиця 3.7
Результати формувального етапу експерименту (за результатами
початкового та підсумкового зрізів) на прикладі учнів ліцею «Інтелект»
Кількість учнів, які
виконували зрізову роботу
Вид зрізів

впоралися із зрізовою роботою

Експериментальні Контрольні Експериментальні

Контрольні

класи

класи

класи

Класи

Початковий

103

108

36 (34,5 %)

36 (34,1 %)

Підсумковий

102

103

87 (85,7 %)

66 (64,3 %)

Оцінку ефективності формувального етапу експерименту можна
подати у вигляді діаграми на рис. 3.1
90

80
70
60

50

Початковий зріз

40

Підсумковий зріз

30
20
10
0
Експериментальні класи

Рис. 3.1. Оцінка ефективності формувального етапу експерименту

Обчислимо середні бали в контрольних та експериментальних класах:
середній бал в експериментальному класі — x1  77 , у контрольному класі
— x2  63 . Значення дисперсій: в експериментальному класі –
у контрольному класі –

12  14,318 ,

 22  16,667 .

Нульова гіпотеза формулюється на припущенні, що відхилення
середніх значень випадкове, тобто
H 0 : x1  x2 ,
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альтернативна

гіпотеза

передбачає,

що

методика

навчання,

в

експериментальному класі, ефективніша, тобто
H1 : x1  x2

При такому формулюванні альтернативної гіпотези проводиться
одностороння перевірка нульової гіпотези за допомогою

критерію

Стьюдента. Статистичною характеристикою перевірки нульової гіпотези є
нормоване відхилення середніх
x1  x2

t

1 1
 
 n1 n2 

,

2

яке підпорядковане розподілу ймовірностей Стьюдента з числом
ступенів свободи

k  n1  n2  2  206 . Оцінка середньої з групових

дисперсій становить
m

 
2


i 1

2
i i

n

n1  n2  2

 16,138 .

Тоді t = 25,24.
Критичне значення одностороннього t-критерію Стьюдента при рівні
значущості α = 0,05 та k = 206 становить t0,95(206) = 1,97, що менше
фактичного. Отже, нульова гіпотеза відхиляється. З імовірністю 0,95 можна
стверджувати, що методика, використана в експериментальному класі,
ефективніша.
Коефіцієнт ефективності запропонованої методики в даному випадку
визначається за формулою



KE
,
Kk

де КЕ – значення коефіцієнта сформованості знань, навичок і вмінь
математичного моделювання для учнів експериментальних класів за
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результатами

підсумкового

зрізу,

Кk

–

значення

коефіцієнта

для

контрольного класу.
Отже, підсумками формувального етапу експерименту коефіцієнт
ефективності розробленої нами методичної системи навчання математичного
моделювання учнів дорівнює



0,488
 1,37 .
0,355

Отримані значення коефіцієнта ефективності методичної системи
навчання наведено в табл. 3.3. Той факт, що отримані значення коефіцієнта η
мають значення η > 1 свідчить про відносну ефективність пропонованої нами
методичної системи навчання.
У процесі поелементного аналізу, здійсненого відповідно до програми,
нами було визначено вимоги, які має задовольняти засвоєння знань, умінь та
навичок учнів, що перевіряються. Ці вимоги передбачають знання основних
ознак понять математичного моделювання, їх зв’язок та співвідношення з
іншими поняттями.
Для перевірки ефективності розробленої нами дидактичної моделі
навчання

учнів

елементів

математичного

моделювання

в

процесі

експериментального дослідження були визначено такі критерії:
1) зміни емоційно-мотиваційного стану учнів до вивчення математики
та природничих предметів;
2) сформованості в учнів умінь математичного моделювання;
3) впливу запропонованої дидактичної моделі на рівень знань із
суміжних предметів, а саме: біології, економіки та фізики.
Розглянемо кожний критерій окремо.
1 критерій: зміна емоційно-мотиваційного стану учнів до вивчення
математики та природничих предметів.
Показник: емоційно-мотиваційний стан учнів.
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Метод перевірки: опитування учнів про їхній емоційно-мотиваційний
стан до та після експерименту.
Гіпотеза: навчання учнів за розробленою нами дидактичною моделлю
поліпшить емоційно-мотиваційний стан учнів експериментальної групи, про
що

свідчитиме

зростання

їхнього

інтересу,

виникнення

позитивної

внутрішньої мотивації до вивчення природничо-математичних предметів.
Статистичний критерій: U-критерій Манна-Уїтні.
Експеримент за першим критерієм здійснювався в три етапи:
1-й розробка бланку опитування для визначення емоційного стану учнів;
2-й дослідження щодо відсутності відмінностей між ЕК та КК до
експерименту;
3-й дослідження емоційного стану учнів ЕК та КК після експерименту.
Опишемо кожний етап.
1-й етап: розробка бланку опитування для визначення емоційномотиваційного стану учнів.
Розроблена

нами

дидактична

модель

навчання

учнів

старшої

профільної школи елементів методу математичного моделювання в процесі
навчання

природничо-математичних

предметів

містила

мотиваційну

складову процесу навчання, яка включала: теоретичний матеріал, що
відображав специфіку використання методу математичного моделювання в
природничих науках; прикладні задачі з природничих предметів; практичні
завдання творчого характеру, зокрема проектні роботи. У результаті
передбачалося створення позитивної внутрішньої мотивації до вивчення
елементів методу математичного моделювання, зростання інтересу до
розв’язування прикладних задач. Щоб дослідити вплив мотиваційної
складової на учнів під час вивчення курсу за вибором, ми розробили бланк
опитування для визначення емоційного стану учнів (див. Додаток Е), на
основі аналізу психодіагностичних методик для соціально-психологічних
досліджень [201],[243],[285].
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2-й етап: дослідження щодо відсутності відмінностей між ЕК та КК до
експерименту.
Необхідною

умовою

очікуваних

нами

кінцевих

результатів

експерименту за першим критерієм є відсутність відмінностей між ЕК та КК
до експерименту. Тому необхідно порівняти середні показники емоційного
стану учнів ЕК та КК до проведення навчання за авторською методикою у
формі дидактичної моделі курсу за вибором «Математичне моделювання як
метод розв’язування прикладних проблем».
Тому необхідно порівняти середні показники емоційного стану учнів
ЕК та КК до проведення навчання за авторською методикою. Нехай О1 та О2
– опитування учнів відповідно експериментальної групи та контрольної
групи відносно їх емоційного стану до експерименту. Застосовуючи Uкритерій Манна-Уітні перевіримо рівність О1 = О2 (на прикладі ЕК та КК
учнів 11 класу ліцею «Престиж» міста Києва).
Кількість учнів в ЕК – 16 (n1 = 16), а в КК – 19 (n2 = 19). Бали
(мінімально 3, максимально 12), які виставили учні обох груп до
експерименту, подано табл. 3.8 За даними таблиці знайдемо середній бал
окремо для ЕК і КК та позначимо їх відповідно X експ. і X контр. .
Таблиця 3.8
Емоційно-мотиваційний стан учнів 11-го класу ліцею «Престиж»до
експерименту
Бали

Бали

Бали

Бали

ЕК

КК

ЕК

КК

1

6

10

8

5

6

2

9

6

9

5

3

7

3

10

4

8

4

5

6

6
7

n1 та n2

Бали

Бали

ЕК

КК

15

5

5

7

16

8

7

3

5

17

7

11

5

6

18

9

8

12

5

6

19

8

6

7

13

7

8

9

6

14

9

5

n1 та n2

n1 та n2
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Виходячи з середніх показників X експ.  6,44 та X контр.  6,47 , ми
припустили, що в обох групах емоційні стани майже однакові. Для того, щоб
перевірити це припущення, висунемо дві гіпотези:
1. Н0 – відмінності між X експ. та X контр. випадкові (або їх взагалі не
існує). Отже, наші групи подібні.
2. Н1 – відмінності між X експ. та X контр. достовірні, значимі. Вони
можуть спричинятись великим розмахом значень індивідуальних показників,
і тоді необхідно змінити або контрольну, або експериментальну групу.
Процедура перевірки висунутих гіпотез така:
1. Дані обох груп об’єднуємо у нову таблицю, розташувавши їх в порядку
зростання показників.
2. Кожному значенню отриманого ряду присвоюємо його ранг. Якщо в
ряду є декілька однакових числових значень, то використовуємо
правило зв’язних рангів [261].
3. Знаходимо суму рангів (R) окремо для експериментальної (Rексп. ) і
контрольної груп (Rконтр. ) (табл. 3.9).
Таблиця 3.9
Впорядкована таблиця даних до експерименту
№

Клас

1

ЕК

2

Емоц.

Ранг

№

Клас

3

1,5

13

ЕК

КК

3

1,5

14

3

КК

4

3

4

ЕК

5

5

ЕК

6

Емоц.

Емоц.

Ранг

№

Клас

6

15,5

25

КК

7

22,5

ЕК

6

15,5

26

ЕК

8

28

15

КК

6

15,5

27

ЕК

8

28

8

16

КК

6

15,5

28

КК

8

28

5

8

17

КК

6

15,5

29

КК

8

28

ЕК

5

8

18

КК

6

15,5

30

КК

8

28

7

ЕК

5

8

19

КК

6

15,5

31

ЕК

9

32,5

8

ЕК

5

8

20

ЕК

7

22,5

32

ЕК

9

32,5

9

КК

5

8

21

ЕК

7

22,5

33

КК

9

32,5

10

КК

5

8

22

КК

7

22,5

34

КК

9

32,5

11

КК

5

8

23

КК

7

22,5

35

КК

10

35

12

ЕК

6

15,5

24

КК

7

22,5

стан

стан

стан

Ранг
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Знаходимо, що Rексп.  286,5;  R контр.  347,5.
Обчислюємо значення U-критерію за формулою (2.1):

U  n1  n 2 



 R

n R max  n R max  1
2

(3.1)

max

n1 – кількість учнів у експериментальній групі;
n2 – кількість учнів у контрольній групі;

nRmax – кількість учнів у групі із більшою ранговою сумою;
Rmax – найбільша рангова сума.

4. За таблицею «Критичні значення U-критерію (р = 0,05)», знаходимо
критичне значення U-критерію для n1 = 16; n2 = 19: Uкрит = 92.
Якщо U > Uкрит, то приймається гіпотеза Н0. Якщо U < Uкрит, то
приймається гіпотеза Н1. У нашому випадку, U = 146,5. Маємо, що 146,5 >
92. Тому приймається гіпотеза Н0: відмінності між нашими групами незначні.
3-й етап: дослідження емоційно-мотиваційного стану учнів ЕК та КК
після експерименту.
Згідно

з

нашим

припущенням,

емоційний

стан

учнів

експериментального класу повинен підвищитися, що засвідчить зростання їх
інтересу до розв’язування прикладних задач, виникнення позитивної
внутрішньої мотивації до вивчення математики та природничих предметів.
Нехай О1* та О2*– опитування учнів відповідно експериментального
класу та контрольного відносно їх емоційного стану після експерименту.
Після проведення формувального експерименту необхідно порівняти середні
показники емоційного стану учнів ЕК та КК з метою перевірки того, що

O1  O2 . Бали, які виставили учні обох класів після експерименту, подано у
табл. 3.10.
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Таблиця 3.10
Емоційно-мотиваційний стан учнів 11-х класів ліцею «Престиж»
після завершення експерименту
n1 та n2

Бали Бали

n1 та n2

Бали

Бали

ЕК

КК

n1 та n2

Бали

Бали

ЕК

КК

ЕК

КК

1

8

10

8

6

5

15

8

6

2

10

7

9

7

6

16

10

6

3

8

4

10

6

6

17

6

4

9

4

11

8

6

18

9

5

6

7

12

7

6

19

9

6

7

6

13

7

7

7

10

6

14

9

5

Після

експерименту

середній

бал

емоційного

стану

учнів

в

експериментальному класі зріс до 7,88 балів ( X експ.  7,88) , а в контрольному
став рівний 6,37 ( X контр.  6,37) . Якщо виходити з середніх показників, то
можна припустити, що позитивний емоційний стан в експериментальному
класі зріс з

X експ.  6,44

(до експерименту) до

X експ.  7,88

(після

експерименту) не випадково, а завдяки навчанню за розробленою нами
методикою. Для того, щоб перевірити це припущення, висунемо дві гіпотези:
1. Н0 – відмінності між X експ. та X контр. випадкові. Експеримент не
вдався.
2. Н1 – відмінності між X експ. та X контр. достовірні, значимі. Отже,
емоційний стан в експериментальному класі зріс завдяки роботі вчителя за
нашою методикою.
Дані обох класів об’єднуємо у нову таблицю (див. табл. 3.11),
розташувавши їх в порядку зростання показників. Кожному значенню
отриманого ряду присвоюємо його ранг. Знаходимо суму рангів, окремо для
ЕК та КК.
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Таблиця 3.11
Впорядкована таблиця даних після завершення експерименту
Назва

Емоц.

Назва

Емоц.

Назва

Емоц.

класу

стан

класу

стан

класу

стан

1

КК

13

КК

25

ЕК

8

25

2

1,5

14

10,5

26

ЕК

8

25

5

3,5

6

10,5

27

ЕК

8

25

КК

5

ЕК

6

10,5

28

ЕК

9

29,5

5

КК

17

ЕК

7

20

29

ЕК

9

29,5

6

10,5

18

ЕК

7

20

30

КК

9

29,5

6

10,5

19

ЕК

7

20

31

КК

9

29,5

КК

6

10,5

20

ЕК

7

20

32

ЕК

10

33,5

9

КК

6

10,5

21

КК

7

20

33

ЕК

10

33,5

10

КК

6

10,5

22

КК

7

20

34

ЕК

10

33,5

11

КК

6

10,5

23

КК

7

20

35

КК

10

33,5

12

КК

6

10,5

24

ЕК

8

25

№

Ранг

№

Ранг

№

4

1,5

6

10,5

КК

4

ЕК

6

3

КК

15

ЕК

4

3,5

16

6

10,5

КК

6

7

КК

8

Знаходимо, що

Ранг

Rексп  371; Rконтр  257. Обчислюємо за формулою

(3.1) значення U = 69. Маємо, що U < Uкрит. (69 < 92), тому приймається
гіпотеза Н1: емоційний стан в експериментальному класі зріс завдяки роботі
вчителя за нашою методикою. Експеримент є вдалим.
2 критерій: сформованість в учнів умінь математичного моделювання.
Показник: рівень сформованості в учнів ЕК і КК умінь математичного
моделювання.
Метод перевірки: порівняння результатів перевірочної контрольної
роботи в ЕК і КК.
Гіпотеза: рівень

сформованості в

учнів

умінь

математичного

моделювання (успішність учнів) зростає завдяки їх навчанню за розробленою
нами методикою.
Статистичний критерій: t – критерій Стьюдента.
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В кінці навчального року учням ЕК і КК 11-го класу була
запропонована контрольна робота (див. Додаток И). Результати виконання
контрольної роботи учнями 11-го класу подано в табл. 3.12.
Таблиця 3.12
Результати виконання контрольної роботи учнями 10-го класу
після завершення експерименту
ЕК
Бали

Кількість учнів

КК
Кількість учнів
(у %)

Кількість учнів

Кількість
учнів (у %)

1

0

0,0

2

0,5

2

0

0,0

15

3,4

3

20

4,6

84

19,3

4

36

8,3

143

32,9

5

57

13,1

67

15,4

6

126

29,0

49

11,3

7

117

26,9

36

8,3

8

45

10,3

25

5,7

9

21

4,8

10

2,3

10

13

3,0

4

0,9

11

0

0,0

0

0,0

12

0

0,0

0

0,0

Разом

435

100

435

100

Отже, за результатами виконання контрольної роботи учнями ЕК, у
порівнянні з КК, можна зробити такі висновки: 1) відсутні оцінки в 1 та 2
бали; 2) зменшилася кількість учнів, які отримали оцінки від 3 до 5 балів;
3) зросла кількість учнів, які отримали оцінки від 6 до 10 балів. Результати
виконання контрольної роботи учнями ЕК та КК відображено у вигляді
діаграми на рис. 3.2
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Рис. 3.2. Порівняльний аналіз результатів виконання контрольної роботи
учнями ЕК та КК 10-го клусу

Згрупуємо

отримані

результати

у

відповідності

з

рівнями

сформованості умінь учнів 11-го класу і подамо їх у табл. 3.13
Таблиця 3.13.
Розподіл учнів 10-го класу за рівнями сформованості умінь

Назва класу

Кількість учнів

після завершення експерименту

ЕК

435

КК

435

Рівні сформованості умінь учнів
Несформовані

Середній

Достатній

Високий

уміння

рівень умінь

рівень умінь

рівень умінь

(1 – 3 бали)

(4 – 6 балів)

(7 – 9 балів)

(10 – 12 балів)

20

219

183

13

4,6 %

50,4 %

42,0 %

3,0 %

101

259

71

4

23,2 %

59,6 %

16,3 %

0,9 %

Таким чином, в ЕК у порівнянні з КК: 1) кількість учнів з
несформованими уміннями зменшилася на 18,6 %; 2) кількість учнів із
середнім рівнем сформованості умінь зменшилася на 9,2 %; 3) кількість учнів
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із достатнім рівнем сформованості умінь зросла на 25,7 %; 4) кількість учнів
із високим рівнем сформованості умінь зросла на 2,1 %; 5) якісний показник
успішності учнів зріс з 17,2 % до 45%. Зазначена динаміка відображена у
вигляді діаграми на рисунку рис. 3.3

Рис. 3.3. Порівняльний аналіз рівнів сформованості в учнів ЕК та КК
10-го класу умінь математичного моделювання
Після експерименту середній бал успішності учнів ЕК 11-го класу з
алгебри зріс з X експ  4,9 до X експ  6,3 , а показник в КК залишився без змін

( X контр  4,8; X контр  4,8) . Отже, можна припустити, що успішність учнів 11го класу в експериментальних класах зросла не випадково, а завдяки їх
навчанню за розробленою нами методикою. Для того, щоб перевірити це
припущення, висунемо дві гіпотези:
1. Н0 – відмінності між X експ та X контр випадкові. Експеримент не
вдався.
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2. Н1 – відмінності між X експ та X контр достовірні, значимі. Успішність
учнів 11-го класу з алгебри в експериментальних класах зросла завдяки їх
навчанню за розробленою нами методикою.
Перевірку висунутих гіпотез здійснимо, використовуючи t – критерій
Стьюдента для незалежних вибірок. Процедура перевірки висунутих гіпотез
така:
а) обчислюємо  експ та  контр за формулою (3.2):

 X

n

2

i 1

*
i  X 

2

(3.2)

n 1

б) обчислюємо окремо для ЕК та КК величину m за формулою (3.3):

m



(3.3)

n

в) знаходимо значення t – критерію Стьюдента за формулою (3.4):

t

*
*
X експ
 X контр
2
експ

m

m

2
контр

(3.4)

г) знаходимо число ступенів свободи, яке залежить від кількості
досліджуваних в обох вибірках: ν = n1 + n2 - 2. У нашому випадку: n1 = n2 =
435. Тому, ν = 435 + 435 - 2 = 868.
д) за таблицею «Граничні значення t – критерію Стьюдента»[242]
визначаємо рівень статистичної значимості. Якщо tемп ≥ tтабл – приймаємо
гіпотезу Н1; якщо tемп < tтабл – приймаємо гіпотезу Н0.
Отримані дані навчальних груп учнів 10-го класу після завершення
експерименту подано у табл. 3.14. На рівні статистичної значимості р = 0,001
маємо, що tемп ≥ tтабл, тобто 13,49 > 1,96. Отже, приймаємо гіпотезу Н1:
експеримент є вдалим. Прийняття альтернативної гіпотези дає підстави
стверджувати, що експериментальна професійно орієнтована методика
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формування в учнів 11-го класу умінь математичного моделювання більш
ефективна, ніж традиційна.
Таблиця 3.14.
Дані учнів 10-го класу після завершення експерименту

–

1

2

14,44

2

–

–

2

15

7,84

3

20

10,89

3

84

3,24

4

36

5,29

4

143

0,64

5

57

1,69

5

67

0,04

6

126

0,09

6

49

1,44

2,38

1,54

Кількість учнів

–

КК

1

Бали Xi

Кількість учнів

Дані контрольних класів

Бали Xi

Дані експериментальних класів

0,074

2,99

7

117

0,49

7

36

4,84

8

45

2,89

8

25

10,24

9

21

7,29

9

10

17,64

10

13

13,69

10

4

27,04

11

–

–

11

–

–

12

–

–

12

–

–

1,73

0,083

tемп≈13,49

В кінці навчального року учням ЕК та КК 11-го класу була
запропонована контрольна робота (додаток К). Результати виконання
контрольної роботи учнями подані в табл. 3.15.
За результатами виконання контрольної роботи учнями ЕК у
порівнянні з КК можна зробити такі висновки: 1) зменшилась кількість учнів,
які отримали оцінки від 2 до 5 балів; 2) збільшилась кількість учнів, які
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отримали оцінки від 6 до 10 балів; 3) більше половини учнів написали
контрольну роботу на 6 та 7 балів.

Таблиця 3.15
Результати виконання контрольної роботи учнями 11-го класу
після завершення експерименту
ЕК
Бали

Кількість
учнів

КК
%

Кількість
учнів

%

1

0

0,0

3

0,7

2

8

1,8

19

4,4

3

30

6,9

60

13,8

4

34

7,8

148

34,0

5

35

8,1

81

18,6

6

131

30,1

50

11,5

7

130

29,9

37

8,5

8

29

6,7

26

6,0

9

20

4,6

8

1,8

10

18

4,1

3

0,7

11

0

0,0

0

0,0

12

0

0,0

0

0,0

Разом

435

100

435

100

Результати виконання підсумкової контрольної роботи учнями ЕК та
КК відображено у вигляді діаграми на рис. 3.4
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Рис. 3.4. Порівняльний аналіз результатів виконання підсумкової контрольної
роботи учнями ЕК та КК
Згрупуємо

отримані

результати

у

відповідності

з

рівнями

сформованості умінь учнів 11-го класу і подамо їх у табл. 3.16
Таблиця 3.16
Розподіл учнів 11-го класу за рівнями сформованості умінь

Назва класу

Кількість учнів

після завершення експерименту

ЕК

435

КК

435

Рівні сформованості умінь учнів
Несформовані

Середній

Достатній

Високий

уміння

рівень умінь

рівень умінь

рівень умінь

(1 – 3 бали)

(4 – 6 балів)

(7 – 9 балів)

(10 – 12 балів)

38

200

179

18

8,7 %

46,0 %

41,2 %

4,1 %

82

279

71

3

18,9 %

64,1 %

16,3 %

0,7 %

Таким чином, в ЕК у порівнянні з КК: 1) кількість учнів з
несформованими уміннями зменшилася на 10,2 %; 2) кількість учнів із
середнім рівнем сформованості умінь зменшилася на 18,1 %; 3) кількість
учнів із достатнім рівнем сформованості умінь зросла на 24,9 %; 4) кількість
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учнів із високим рівнем сформованості умінь зросла на 3,4 %; 5) зріс якісний
показник успішності з 17 % до 45,3 %. Зазначена динаміка відображена у
вигляді діаграми на рис. 3.5

Рис. 3.5. Порівняльний аналіз рівнів сформованості умінь учнів ЕК та КК
11-го класу наприкінці експерименту

Після експерименту середній бал успішності учнів ЕК 11-го класу з
алгебри зріс з X експ  4,7 до X експ  5,9 , а в КК показник залишився майже без
змін ( X контр  4,9; X контр  4,8) . Отже, можна припустити, що успішність учнів
11-го класу в експериментальних класах зросла не випадково, а завдяки їх
навчанню за розробленою нами методикою. Для того, щоб перевірити це
припущення, висунемо дві гіпотези:
1. Н0 – відмінності між X експ та X контр випадкові. Експеримент не
вдався.
2. Н1 – відмінності між X експ та X контр достовірні, значимі. Успішність
учнів 11-го класу з алгебри в експериментальних класах зросла завдяки їх
навчанню за розробленою нами методикою.
Перевірку висунутих гіпотез здійснимо аналогічно до попередніх
розрахунків, використовуючи t – критерій Стьюдента для незалежних
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вибірок. Отримані дані навчальних груп учнів другого курсу після
завершення експерименту подано у табл. 3.17
Таблиця 3.17
Дані учнів 11-го класу після завершення експерименту

Кількість учнів

Бали Xi

Кількість учнів

Дані контрольних класів

Бали Xi

Дані експериментальних класів

1

–

–

1

3

14,44

2

8

15,21

2

19

7,84

3

30

8,41

3

60

3,24

4

34

3,61

4

148

0,64

5

35

0,81

5

81

0,04

6

131

0,01

6

50

1,44

3,01

1,73

0,083

2,82

7

130

2,21

7

37

4,84

8

29

4,41

8

26

10,24

9

20

9,61

9

8

17,64

10

18

16,81

10

3

27,04

11

–

–

11

–

–

12

–

–

12

–

–

1,68

0,081

tемп≈9,48

На рівні статистичної значимості р = 0,001 маємо, що tемп ≥ tтабл, тобто
9,48 > 1,96. Отже, приймаємо гіпотезу Н1: експеримент є вдалим. Прийняття
альтернативної гіпотези дає підстави стверджувати, що експериментальна
методика розвитку в учнів умінь математичного моделювання більш
ефективна, ніж традиційна.
3 критерій: впливу запропонованої дидактичної моделі на рівень
знань із суміжних предметів, а саме: біології, економіки та фізики.
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Показник: досягнення учнями ЕК і КК достатнього та високого рівнів
сформованості умінь математичного моделювання під час розв’язування
прикладних задач із суміжних предметів природничого циклу.
Метод перевірки: а) порівняння результатів перевірочної контрольної
роботи в ЕК і КК за достатнім та високим рівнями; б) порівняння кількості
учнів в ЕК і КК, що прийняли участь у виконанні творчих завдань та захисті
власних проектів.
Гіпотеза: навчання учнів за розробленою нами методикою сприяє
підвищенню достатнього та високого рівнів сформованості в учнів умінь
математичного моделювання, що свідчить про розвиток їхніх міжпредметних
якостей.
Про розвиток міжпредмтних якостей учнів свідчить їхня здатність
розв’язувати більш складні прикладні задачі, тобто досягнення ними
достатнього

та

високого

рівнів

навчальних

досягнень.

Результати

проведеного експерименту за другим критерієм, засвідчили:
1) для учнів 10-го класу: а) кількість учнів в ЕК із достатнім рівнем
сформованості умінь зросла на 112 осіб (на 25,7 %) у порівнянні з КК;
б) кількість учнів в ЕК з високим рівнем сформованості умінь зросла на 9
осіб (на 2,1 %) у порівнянні з КК (табл. 3.13).
2) для учнів 11-го класу: а) кількість учнів в ЕК із достатнім рівнем
сформованості умінь зросла на 108 осіб (на 24,9 %) у порівнянні з КК;
б) кількість учнів в ЕК з високим рівнем сформованості умінь зросла на 15
осіб (на 3,4 %) у порівнянні з КК (табл. 3.16).
Навчання учнів елементам методу математичного моделювання за
розробленою нами дидактичною моделлю сприяло збільшенню кількості
учнів, що прийняли участь у виконанні творчих завдань та захисті власних
проектів в ЕК у порівнянні з КК на 121 особу та 123 особи відповідно для 10го і 11-го класів. Таким чином, гіпотеза експерименту за третім критерієм
підтверджена.
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Отже, одержані результати формувального експерименту підтвердили
в цілому гіпотезу педагогічного дослідження: якщо при вивченні природних
явищ і законів, а також при розв'язуванні задач та практичних завдань на
уроках усіх природничих предметів застосовувати спеціальну систему
дидактичних умов, форм і методів розвитку в старшокласників умінь
математичного
послідовності

моделювання
допоміжних

на

підставі

моделей,

то

побудови
це

та

дослідження

сприятиме

підвищенню

ефективності навчання математики й природничих предметів, формуванню в
учнів уявлення про модельний характер пізнання, розвитку пізнавальних і
творчих здібностей школярів.
Одержані результати показують, що навчання учнів за навчальною
програмою курсу за вибором «Математичне моделювання як метод
розв’язування прикладних проблем» сприяє підвищенню рівнів сформованості
умінь

математичного

моделювання

старшокласників

за

кожним

із

визначених критеріїв, що доводить педагогічну доцільність впровадження
виявлених і теоретично обґрунтованих дидактичних умов розвитку умінь
математичного моделювання у старшокласників.
Висновки до розділу 3
Аналіз

результатів

теоретичних

досліджень

та

результатів

експериментальної перевірки ефективності впровадження у процес навчання
природничо-математичних предметів розробленого курсу за вибором для
розвитку вмінь в учнів математичного моделювання дає підстави зробити
такі висновки:
1. Необхідний рівень

розвитку вмінь

математичного моделювання

забезпечується тільки за умови наявності спеціальної педагогічної системи
роботи, що передбачає цілеспрямовану діяльність і спілкування вчителів і
учнів упродовж усього періоду опанування старшокласниками змісту
природничих предметів з опорою на психологічні закономірності розвитку
цього виду мислення у даній віковій категорії й базується на відповідно
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обґрунтованих

концептуально-наукових

засадах.

Процес

оволодіння

комплексом умінь і навичок має спиратися на діяльнісно-особистісний підхід
до розвитку нахилів і здібностей учня, орієнтацію на активну, самостійну
його діяльність як суб'єкта навчання у ході цілеспрямованого, організованого
впливу на школяра, що передбачає загальні механізми пізнання і складається
зі

строго

послідовних

взаємозумовлених

стадій,

кожна

з

яких

характеризується особливими, тільки їй притаманними, способами осягнення
матеріалу. В основу послідовного переходу з нижчого рівня на більш
високий закладено дисонанс “нестикування” нової інформації зі старим її
багажем.
Ефективність

розкриття

творчих

можливостей

учнів,

їхнього

світосприймання потребує тісного взаємозв'язку між віком і рівнем
розвиненості вмінь математичного моделювання, строгого індивідуального
підходу до організації пізнавальної діяльності. Пізнання і розвиток
когнітивних якостей ґрунтується на принципі інтериоризації, тобто переходу
зовнішніх впливів на внутрішній особистісний план індивіда. Швидкість
«модального» розвитку залежить від інтенсивності діалектичної взаємодії
зовнішніх умов з особистісними когнітивними структурами старшокласника і
має суто індивідуальний характер.
2. Багатогранність завдань, пов'язаних із розвитком умінь в учнів
математичного моделювання засобами природничих предметів, передбачає
врахування системи вихідних дидактичних положень, до яких насамперед
належать такі принципи комплексного, інтегрованого підходу до організації
навчального процесу; науковості; зв'язку навчання з життям і практичною
діяльністю; систематичності й послідовності; свідомості й активності
навчання; міцності засвоєння знань; доступності. Особливе місце в цій
системі займає принцип наочності як обов'язкової умови повноцінного
навчання й того джерела, що сприяє пізнанню сутності явищ, зясуванню
характерних властивостей і закономірностей об'єктів навколишнього світу.
Застосування наочності потребує обов'язкового поєднання із системою
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активних і динамічних заходів таких критеріїв: відповідної математичної
мови, коментування, самостійного виготовлення окремих моделей, макетів,
плакатів тощо і особливого використання пакетів навчально-контрольних
прикладних програм на базі сучасного комп'ютерного обладнання.
3. За результатами аналізу теоретичних джерел із проблеми дослідження,
вивчення практики організації навчальної діяльності розвитку математичного
моделювання в учнів старшої школи (анкети, спостереження, бесіди,
самоаналіз тощо) та обґрунтованих концептуально-наукових засад було
розроблено спеціальну програму поетапного розвитку даних умінь.
На першому етапі в учнів формуються вміння самостійно здобувати
знання,

здійснюється

активізація

пізнавально-пошукової

діяльності,

створюється потреба в математичному моделюванні, формується основа
понятійного апарату (проблемний виклад матеріалу, бесіди, діалоги,
дискусії, та ін.).
Другий і третій етапи передбачають розвиток аналітичних умінь та
навичок, що забезпечують "модальне" бачення програмового матеріалу
(аналіз, творчі роботи, схеми, таблиці, моделі, розвиток уяви, фантазії,
актуалізація різноманітних уявлень, порівняння, вправи).
Завдання четвертого етапу пов'язане з формуванням творчого рівня
математичного мислення, активізацією особистісного творчого потенціалу
(проблемні заняття, творчі вправи і завдання, активізація власного досвіду,
доповіді, пошукова діяльність, словесні й асоціативні моделі).
Реалізація

програми

забезпечується

створенням

комплексу

організаційно-педагогічних умов. Усю їх сукупність доцільно умовно
розподілити на об'єктивні та суб'єктивні чинники, які в свою чергу
трансформуються в організаційно-дидактичні (розробленість теорії методу
математичного моделювання, узгодженість навчальних планів і програм
природничих предметів; усебічне розкриття питань модельної діяльності у
підручниках і навчальних посібниках; цілеспрямована професійна підготовка
вчителів; створення та впровадження системи методичних прийомів розвитку
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умінь математичного моделювання; використання міжпредметного підходу
до

побудови

змісту природничо-наукових

предметів);

організаційно-

діяльнісні (ознайомлення вчителів із “модельним” змістом програм і
підручників природничо-наукових предметів; спільна методична робота;
використання ефективних методів і засобів розвитку математичного
мислення; інтегрований підхід до планування заходів щодо розвитку вмінь
математичного

моделювання;

систематичність

здійснення

навчальної

діяльності; розвиток позитивної мотивації до прикладної діяльності) та
психічні здібності школярів (інтелектуальна активність; креативність,
дивергентність, асоціативність, інтуїція, уява, фантазія).
4. Практична

спрямованість

дослiдження

забезпечила

розробку

методичних посібників і рекомендацiй та пiдготовку вчителiв iз проблеми
модельного навчання; використання таких видiв експериментальної роботи,
як iнтерв'ювання, анкетування, тестування, експеримент (констатувальний,
формувальний та контрольний); залучення методiв експертних оцiнок та
математичної

статистики.

Одержані

результати

експериментального

дослідження дають усі підстави стверджувати про повну вірогідність
прийнятої

нами

альтернативної

гіпотези:

впровадження

розробленої

програми розвитку вмінь математичного моделювання старшокласників у
процесі вивчення природничо-наукових предметів значно підвищує їхній
загальний творчий потенціал, сприяє ефективності навчальної діяльності.
Педагогічний експеримент щодо оцінки ефективності методики
застосування елементів математичного моделювання під час розв’язання
прикладних задач підтвердив гіпотезу дослідження і засвідчив позитивний
вплив методики на рівень застосування вмінь математичного моделювання в
процесі

навчання

природничих

предметів,

підвищення

ефективності

викладання природничих предметів і позитивну динаміку вияві учнями
пізнавальних інтересів.
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Висновки
У дисертації теоретично узагальнено і запропоновано нове вирішення
наукової проблеми, що виявляється у визначенні аспектів застосування
математичного моделювання

в

навчальному

процесі

з

природничо-

математичних предметів у старшій школі, яке здійснюється через систему
навчальних завдань, спрямованих на розвиток інформаційно-аналітичних
умінь учнів. У ході дослідження виконано всі завдання, пов’язані із
зазначеною проблемою. Аналіз дослідження дає підстави зробити такі
висновки:
1. Здійснений психолого-педагогічний аналіз ролі математичного
моделювання у процесі навчання математики та природничих предметів його
застосування
експерименту,

до

розв’язування

опрацювання

задач

і

опублікованих

проведення
праць

і

лабораторного
дисертаційних

досліджень з методики математики та природничих предметів, збірників
задач, а також розгляд особливостей навчального процесу у сучасних умовах
дозволили висунути та обґрунтувати ідею про необхідність розробки і
доцільність упровадження у процес навчання природничо-математичних
предметів системи навчальних завдань з елементами математичного
моделювання.
2. З’ясовано, що математичне моделювання, як загальнонауковий
метод дослідження, має пояснювальну, систематизуючу та узагальнювальну
функції, сприяє відкриттю нового і за відповідності певним методичним
умовам залишається доступним у застосуванні старшокласниками для
розв’язання навчальних завдань.
3. Доведено, що використання елементів здійснення математичного
моделювання фізичних явищ є ефективним засобом активізації навчальнопізнавальної діяльності старшокласників на практичних та лабораторних
заняттях, який уможливлює інтенсифікувати навчання за рахунок диз’юнкції
процесів засвоєння навчальної інформації та формування пізнавальних умінь
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у здобутті нових знань, сприяє підвищенню теоретичної підготовки учнів з
математики та природничих предметів, впливає на рівень науковості
проведення та опрацювання результатів природничого експерименту.
Запропоновано, обґрунтовано та забезпечено змістовим наповненням
систему навчально-пізнавальних завдань, які розкривають сутність і
прогнозування конкретних фізичних явищ, процесів, законів та реалізують
вплив математичного моделювання на процес навчання фізики.
4. З’ясовано, що використання системи навчальних завдань з
елементами

математичного

моделювання

сприяє

розвитку

творчих

здібностей та наукового типу мислення старшокласників, підвищує рівень їх
теоретичних знань з фізики, стимулює розвиток логічного мислення та
інтелектуальних умінь. Становлення учнів суб’єктами навчальної діяльності
передбачає активне ставлення їх до процесу здобування знань за допомогою
загальноприйнятих аспектів наукового пізнання, адаптованих з урахуванням
специфіки навчання.
5. Розроблено елементи методичного забезпечення для реалізації
математичного моделювання в навчально-виховному процесі з математики в
бінарному співвідношенні з природничими предметами, а саме, розроблено
курс за вибором «Математичне моделювання як метод розв’язування
прикладних проблем»:


методику

використання

системи

навчальних

завдань

для

формування інформаційно-аналітичних умінь учнів на практичних заняттях;


методику використання задач-моделей та абстрактних задач з

метою розвитку логічного мислення учнів і поліпшення їх теоретичних знань
з природничих;
6.

Розроблено навчальні завдання та методичні рекомендації для

практичних занять і самостійної роботи учнів.
У результаті впровадження розроблених методичних основ
використання системи навчальних завдань з елементами математичного
моделювання в навчально-виховному процесі як засобу формування
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інформаційно-аналітичних умінь учнів виявлено статистично достовірний
позитивне зрушення у зростанні рівня їхніх навчальних досягнень.
Результати педагогічного дослідження можуть бути використані під
час викладання математики та природничих предметів у профільних класах.
Здійснене науково-методичне дослідження певною мірою збагачує
загальнодидактичний підхід до вдосконалення форм і засобів навчання, його
впровадження у практичну роботу учнів забезпечує науковий підхід у
навчанні

природничо-математичних

предметів.

Одержані

результати

підтвердили потребу, доцільність та ефективність комплексної розробки
методики навчання, спрямованої на широке застосування математичного
моделювання у навчальний процес прироодничо-математичних предметів з
метою отримання більш глибоких і повних знань, розвитку інтелектуального
потенціалу учнів.
У майбутньому дослідження доцільно проводити у напрямі створення і
впровадження

в

навчально-виховний

процес

системи

лабораторних

практикумів та індивідуальної дослідницької роботи учнів, яка передбачає
використання комп’ютерних технологій у математичному моделюванні
природничих процесів; виявлення можливостей та особливостей інтеграції
курсів математики і природничих предметів на рівні дидактичної цілісності.
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Додатки
Додаток А
Додатки математичних понять в різних дисциплінах фізичного циклу
Розділ
курсу Додатки
«Математика»
фізиці

математичних

понять

у Дисципліни
фізичного циклу

Диференціальне
Швидкість,
прискорення,
кутова Механіка,
числення функції швидкість, щільність, сила струму, Електродинаміка,
однією змінною
щільність струму
термодинаміка,
коливання і хвилі
Невизначений і Центри тяжіння кривих і областей, Механіка;
визначений
статистичні
моменти;
моменти електродинаміка;
інтеграл
інерції;
механічна
робота; оптика;
переміщення,
кінетична
енергія, термодинаміка
потенційна енергія, напруга, опір,
магнітна індукція; робота сили
струму і ін.
Криволінійні
Робота
силового
поля;
маса Механіка;
інтеграли
матеріальної кривої; статистичні електродинаміка
моменти; моменти інерції, потенціал і
ін.
Подвійні
Маса пластинки; центр тяжіння Механіка
інтеграли
пластинки;
статичні
моменти;
моменти інерції
Потрійні
Маса
тіла;
центр
тяжіння Механіка
інтеграли
матеріального тіла; статичні моменти;
моменти інерції і ін.
Поверхневі
Маса
матеріальної
поверхні; Механіка
інтеграли
координати центру тяжіння поверхні;
моменти інерції; статичні моменти і ін.
Диференціальні
Рівняння станів різних фізичних Механіка;
рівняння
процесів:
гармонійні
коливання; електродинаміка;
рівняння руху маятника; вільні коливання і
електричні коливання; другий закон хвилі; атомна
Ньютона; закони Кеплера і ін.
фізика;
термодинаміка
Елементи
поля

теорії Потік векторного поля; циркуляція
векторного поля; закон Фурье; потік
вектора напруженості; циркуляція
напруженості; рівняння Максвела і ін.

Термодинаміка;
електродинаміка;
оптика;
електромагнітні
хвилі і ін.
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Додаток Б
Критерії та показники сформованості умінь математичного моделювання
Критерії

Показники

Відповідні рівні

Емпіричний тип мислення Низький: наявність умінь шукати аналогії, відбудовувати причинноЗа особливістю
операційного
складу уміння

(домінування

аналізу

операційному складі)

в наслідкові зв’язки, інтерпретувати.
Середній: уміння виділяти головне, класифікувати.

Теоретичний тип мислення Високий: уміння будувати моделі.
(домінування синтезу, уміння Вищий: уміння будувати стратегії.
працювати з поняттями)
Складність

Рівень
предметних знань

виконуваних Низький

–

учень

має

утруднення

у

навчанні,

знання

завдань

характеризуються безсистемністю та використовуються за зразком.

Системність знань

Середній – учень володіє основами предметних знань, але потребує

Правильність

допомоги з боку вчителя для успішного їх використання, має

Міцність

достатньо надійний спосіб розв’язку типових завдань.

Усвідомленість
Дієвість знань
Продовж. табл.
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Критерії

Показники

Відповідні рівні
Високий – демонструє наявність системних, міцних знань з предмета,
лише утруднюється при аналізі матеріалу зі складною структурою.
Вищий – учень вільно аналізує матеріал, легко виводить нові поняття,
успішно використовує знання на практиці. Знання мають високий
рівень системності та усвідомленості.

Особливість
розумових
прийомів

Узагальненість

Низький — уміння самостійно правильно не використовуються, не

Згорнутість

усвідомлені, знаходяться поза зв’язком, їх перенос відсутній. При

Плановість

аналізі інформації не виділяють головного.

Гнучкість

Середній – учні використовують уміння правильно у схожих

Перенос

ситуаціях, у зв’язку з іншими, переносять на раніше відомі ситуації, з

Вплив образу

намаганням раціональності. Учні вміють працювати з найпростішими

Аналітичність

моделями явищ, виявляють зв’язки та відношення в рамках теми. При
аналізі інформації виділяють головне. Демонструють практичну
спрямованість.
Високий — інтелектуальні уміння використовуються правильно, у
системі, раціонально, гнучко переносяться на частково змінену
ситуацію. Учні у матеріалі виділяють суттєві ознаки, зв’язки та
Продовж. табл.
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Критерії

Показники

Відповідні рівні
відношення. У їх навчальній діяльності превалює продуктивність.
Вищий

–

інтелектуальні

уміння використовуються

правильно,

раціонально, систематизовано, згорнуто, гнучко переносяться у
змінену ситуацію. Учні вільно аналізують матеріал, що поданий у
вербальному,

графічному,

матричному

вигляді.

Планують

та

контролюють хід своєї діяльності.
Активність
продуктивна,

(стимулюючо- Низький – учень не виявляє активності – пізнавальний інтерес
евристична, відсутній, не чутливий до допомоги.

креативна)

Середній – охоче працює при наявності зовнішнього стимулу, мало

Чутливість до допомоги

чутливий до допомоги.

Рівень

Високий – аналізує склад, структуру своєї діяльності, зіставляє окремі

пізнавальної

завдання, що призводить до знаходження нових, оригінальних,

самостійності

способів, чутливий до допомоги. Кожна знайдена закономірність
оцінюється як творча знахідка, що демонструє сформований
пізнавальний інтере с.
Вищий – інтелектуальна діяльність стає потребою, для успішного
розв’язку проблеми достатньо натяку.
Продовж. табл.
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Критерії

Характер
навчальної

Показники

Відповідні рівні

Продуктивність

Низький –використання знань та умінь за зразком, але за примусом

Практична спрямованість

вчителя.

Довільність

Середній –використання знань та вмінь у дещо зміненій ситуації при
наявності стимулу.

діяльності

Високий рівень характеризується переносом знань та вмінь, наявністю
післядовільного інтересу.
Вищий – віддалений перенос, зацікавленість навчанням.
Успішність

Низький – до 5 –ти балів.
Середній – від 6 до 8 балів.
Високий – 9 – 10
Вищий – 11-12

213

Додаток В
Ознаки рівнів сформованості умінь математичного моделювання
Рівень сформованості
інтелектуальних умінь

Ознаки
Учень має утруднення у навчанні, не виявляє активності – пізнавальний інтерес відсутній,
знання характеризуються безсистемністю та використовуються за зразком. Малочутливий до

Низький

допомоги. При аналізі інформації не виділяє головного. Інтелектуальні уміння (шукати аналогії,
відбудовувати причинно-наслідкові зв’язки, інтерпретувати, виділяти головне) самостійно
правильно не використовуються, не усвідомлені, знаходяться поза зв’язком.
Учень володіє основами предметних знань, але потребує допомоги з боку вчителя для успішного
їх використання, має достатньо надійний спосіб розв’язку типових завдань та у дещо зміненій
ситуації. Охоче працює при наявності зовнішнього стимулу. Інтелектуальні уміння (виділяти
головне, класифікувати, встановлювати причинно-наслідкові зв’язки) використовуються

Середній

правильно у схожих ситуаціях, у зв’язку з іншими, переносять на раніше відомі ситуації, з
намаганням раціональності. Учні вміють працювати з найпростішими моделями явищ,
виявляють чутливість до допомоги, виявляють зв’язки та відношення в рамках теми. При аналізі
інформації виділяють головне. Демонструють практичну спрямованість.
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Продовж. табл.
Рівень
сформованості

Ознаки

інтелектуальних умінь
Учень демонструє наявність системних знань з предмета, лише утруднюється при аналізі
та перетворенні матеріалу зі складною структурою. Аналізує склад, структуру своєї діяльності,
зіставляє окремі завдання, що призводить до знаходження нових, оригінальних, зовнішньо
Високий

цікавих способів. Демонструє сформований пізнавальний інтерес. Інтелектуальні уміння
(будувати моделі, будувати стратегії) використовуються правильно, у системі, раціонально,
гнучко переносяться на частково змінену ситуацію. У навчальній діяльності превалює
продуктивність.
Учень вільно аналізує матеріал, виділяє суттєві ознаки, швидко узагальнює, абстрагує,
лЕКко виводить нові поняття, успішно використовує знання на практиці. Інтелектуальна

Вищий

діяльність стає потребою. Правильно, самостійно, раціонально, у системі використовуються
інтелектуальні уміння, які характеризуються узагальненістю та згорнутістю прийомів. У
навчанні превалює продуктивність та довільність. Зазначається висока успішність.

Додаток Г
Оцінка рівня пізнавальної активності (питання анкети).
1. Яке висловлювання точніше відбиває Ваші почуття до навчання:
- цікаво;
- іноді буває сумно;
- взагалі, протягом навчання бувають приємні моменти;
- мені нічого не подобається.
2. У разі виникнення несподіваних труднощів у навчанні Ви:
- не марнуєте свій час через дрібниці;
- спробуєте відшукати шляхи здолання труднощів;
- неодмінно здолаєте усі перешкоди.
1. Як довго Ваша увага буває зосередженою на уроці:
- усе залежить від того, наскільки цікавим є матеріал уроку;
- я завжди уважно стежу за тим, що відбувається на уроці;
- деякі теми (розділи) програми захоплюють мою увагу.
2. Яке з наведених висловлювань ближче до ваших поглядів:
- я не маю права пропускати уроки в школі;
- головним є кінцевий результат, а тому перерви у навчанні не можуть
завдати великої шкоди.
3. Що спонукає Вас до навчання:
- бажання одержати гарну освіту;
- бажання отримувати високі оцінки;
- любов та повага до вчителів;
- можливість спілкуватись з шкільними товаришами;
- бажання уникнути дорікань з боку батьків.
6. У випадках, коли необхідно підготуватись до усної відповіді:
- Вам достатньо лише прочитати текст підручника;
- якщо щось виявилось незрозумілим, Ви читаєте текст кілька разів;
- Ви завжди складаєте план прочитаного та ще вдома проводите
репетицію своєї відповіді.
7. Під час виконання практичного завдання чи розв'язання задачі:
- завжди потрібен план дій, який слід складати власноручно;
- якщо є зразок виконання такого завдання, то слід ним скористатись;
- слід просто здійснювати спроби розв'язати завдання.
8. Якщо йдеться про якість виконаного Вами завдання:
- Ваша власна оцінка досить часто збігається з оцінкою вчителя;
- Вас недооцінюють;
- Вас переоцінюють;
- Вам незрозуміло ставлення вчителя.
9. Яке висловлювання є ближчим до Ваших власних поглядів:
- не слід обмежувати себе тільки тим, що можна узнати на уроці;
- інколи є необхідність знати більше, ніж можна почути на уроці;
- на уроці вчитель дає достатній обсяг знань.
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10. Під час розв'язання задачі на уроці Ви:
- чекаєте інформацію про послідовність її виконання;
- постійно порівнюєте свої результати з тим, що пишуть на дошці;
- самостійно виконуєте завдання і нікого не чекаєте.
11. Яка відповідь точніше зображує виконання Вами домашніх завдань:
- я завжди виконую домашні завдання самостійно;
- я завжди маю виконане домашнє завдання, хоча іноді деякі завдання
я не можу виконую самостійно;
- іноді я приходжу на урок із невиконаним домашнім завданням;
- я майже ніколи не виконую домашнє завдання.
12. Яка відповідь є ближчою до Вас:
- кожна задача має кілька способів розв'язання, а тому завжди цікаво
знайти деякі з них;
- іноді є бажання знайти інший спосіб розв'язання задачі, але у цьому
немає необхідності;
- немає потреби зупинятись й шукати інші шляхи розв'язання задачі,
якщо вже є правильне рішення.
13. Оберіть відповідь, з якою Ви погоджуєтесь більше, ніж з іншими:
- школа дає знання, які досить далекі від реального життя;
- приклади, що наводить вчитель є підтвердженням цінності знань;
- у житті є багато інших прикладів на застосування правил, законів, що
вивчають у школі.
14. Як часто Вам вдається виконувати задачі ще до того, як вчитель дає
пояснення на прикладах подібних задач:
- я завжди здійснюю такі спроби і майже кожного разу маю успіх;
- я завжди здійснюю такі спроби, але вони рідко мають успіх;
- іноді буває цікаво випробувати свої сили;
- у цьому немає потреби, адже головне — це навчитись розв'язувати
задачі і вчитель має цьому учити.
15. Як часто Ви бажаєте знати більше, ніж можна почути на уроці:
- завжди цікаво дізнатись суть явищ, а тому неможна зупинятись на
шкільному "мінімумі";
- іноді виникають питання "Чому?, Як?" і шкільних знань виявляється
занадто мало для задовільної відповіді;
- обсяг шкільних знань змальовує повноцінну наукову картину світу.
16. Виберіть відповідь, яка точніше відбиває Ваші погляди:
- кожне явище природи можна пояснити лише після одержання
відповідних наукових знань, а до того моменту не слід марнувати
свій час;
- завжди цікаво спробувати пояснити природні явища, навіть, якщо ще
треба вчитись і вчитись;
- іноді виникають бажання самостійно пояснити те чи інше природне
явище і навіть є цікаві гіпотези
Дякуємо за допомогу!
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Додаток Д
Шановний вчителю!
Просимо висловити Вашу професійну думку щодо проблеми розвитку у
старшокласників умінь математичного моделювання. Анкетування анонімне,
тому розраховуємо на Вашу відвертість.
Який предмет Ви викладаєте _______________________________________
Ваш стаж роботи в школі __________________________________________
Відповіді на наступні питання анкети запищіть у такому форматі:
Швидше так Швидше ні ніж
Так
Не знаю
Ні
ніж ні
так
–
+
+/–
–/+
?
№
1.
2.

3.
4.

5.

Чи відчуваєте Ви недостатність математичної підготовки учнів при
вивченні предмету, який Ви викладаєте
Чи можуть Ваші учні означити (пояснити своїми словами) поняття:
1) модель;
2) інформаційна модель;
3) математична модель;
4) моделювання ;
5) математичне моделювання
Чи можуть Ваші учні назвати відмінні ознаки математичної моделі
Чи вважаєте Ви, що:
1) уміння математичного моделювання є «універсальним»
інструментом
розв’язання
прикладних
задач
(задач,
сформульованих поза математикою);
2) уміння математичного моделювання мають розвиватись лише у
навчанні математики;
3) уміння математичного моделювання мають розвиватись при
вивченні всіх природничих предметів, а не лише математики;
4) розвиток умінь математичного моделювання вимагає приділення
спеціальної уваги (цілеспрямованого навчання);
5) потрібна організація спеціальних занять (елективного курсу) з
розвитку умінь математичного моделювання в контексті
навчального предмету, який Ви викладаєте
Якщо у Вас є пропозиції, побажання чи запитання стосовно
означеної проблеми сформулюйте їх, будь-ласка, на звороті
анкетного листа
Дякуємо за допомогу!
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Додаток Е
Анкета для вчителів
1) Методологія ММ, на Вашу думку, полягає в наступному:
a) у розумінні модельного характеру наших уявлень про явища навколишнього
світу,
b) у розумінні універсальності мови математичного опису,
c) у розумінні можливості отримання нових знань на основі розвитку
модельних уявлень,
2) Чи знайомите Ви учнів на уроках фізики (біології) з основами математичного
моделювання?
3) Виберіть найбільш важливі, на Ваш погляд, вміння ММ, яким потрібно
приділяти особливу увагу на уроках розвязання задач:
a) побудова моделі процесу,
b) вибір адекватної математичної моделі,
c) оцінка моделі за різними критеріями,
d) визначення межі застосування моделі,
e) інше (вкажіть, що).
4) З якого віку (класу), на Вашу думку, можна вводити елементи математичного
моделювання (ММ) в явному вигляді?
5) Як часто застосовуєте Ви на уроках вирішення завдань методично оброблені
елементи методології ММ? (Які?)
6) Перерахуйте основні (на Ваш погляд) причини недостатнього застосування
елементів ММ на уроках розвязання задач?
7) Чи може, на Вашу думку, навчання навичкам ММ на уроках розвязання
задач вплинути на світогляд учнів?
8) Які зміни в мисленні учнів можуть з'явитися завдяки навчання навичкам
ММ?
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Додаток Ж
АНКЕТА
Вивчення стану організації процесу розвитку у старшокласників умінь
математичного моделювання
Шановний учень! Просимо тебе взяти участь в педагогічному дослідженні.
Анкетування анонімне, тому розраховуємо на твою відвертість. Відповідь
запиши у форматі:
Так

Більше так чим ні

Більше ні чим так

Ні

+

+/-

-/+

-

Клас__________________________________________ ________________
Спеціалізація __________________________________________________
СТАТЬ ________________________________________________________
№
1.

Питання
Чи здійснюється розвиток умінь математичного
моделювання на уроках?

2.

Чи часто Ви використовуєте елементи математичного
моделювання при розв’язанні не математичних задач?

3.

Які навчальні предмети, на Ваш погляд, є базою для розвитку
методу математичного моделювання:
Алгебра
Астрономія
Біологія
Географія
Геометрія
Економіка
Хімія
Фізика

4.

Чи достатньо приділяють увагу вчителі природничих
дисциплін методу математичного моделювання в твоїй школі?

5.

Чи високий рівень у тебе знань, умінь методу математичного
моделювання?

6.

Чи хотів би ти більше взнати про метод математичного
моделювання?

Відповідь
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Дякуємо за допомогу!
Додаток З
Зразок завдання початкового зрізу
1. До заповніть власними даними частотну таблицю та відтворіть реальну
ситуацію. Проаналізуйте власну задачу та зробіть висновки
xі

fi

7

4

3

5

2

2

2

25

2. Доповніть схему даними та складіть задачу

3. Складіть
послідовність
моделей
на
заданою
задачею.
ЗАДАЧА. Відстань між містами А і В 1080 км. Між цими містами
курсують пасажирський експрес та поїзд інтерсіті. Пасажирський поїзд
відправляється зі станції А о 7 ранку, інтерсіті — зі станції В о 9 годині,
швидкість якого на 15 км/год більша за звичайний поїзд. О котрій годині
зустрінуться поїзди, якщо відомо, що зустріч відбудеться на середині
шляху АВ?
За математичною моделлю складіть власну задачу використовуючи
інші закони та залежності.
4. 6 корів за 3 дні з’їдають траву на ділянці 0,2 га, 8 корів за 4 дні з’їдають
траву на ділянці 0,3 га. Скільки днів зможуть пастись 12 корів на ділянці
0,6 га? ( Приріст трави на ділянці прямо порційний його площі і часу).
5. Компанії потрібно виготовити 1000 одиниць деякого товару в рік. Витрати
підготовки виробництва однієї партії складають 320 грн. Витрати
виробництва товару 8 грн. за одиницю продукції, а витрати зберігання —
1 грн. за одиницю. Знайти таке число одиниць товару в партії х, при
якому сукупні витрати виробництва і зберігання були б мінімальними.
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Додаток И
Зразок завдання підсумкового зрізу
1. До заповніть власними даними частотну таблицю та відтворіть реальну
ситуацію. Проаналізуйте власну задачу та зробіть висновки

1
3
6
13
23
24
17
2. Доповніть схему даними та складіть задачу

8

4

1

100

3. Складіть
послідовність
моделей
на
заданою
задачею.
3
ЗАДАЧА. Бригада каменярів взялась за укладку 540 м кладки тротуарної
плитки. 3-є робітників навчаються заочно в ВУЗах і на час роботи поїхали
на сесію, робота має бути виконана вчасно, тому кожному робітнику
прийшлось укласти на 15 м 3. Скільки робітників всього у бригаді.
За математичною моделлю складіть власну задачу використовуючи інші
закони та залежності.
4. Якщо зібрати врожай на початку серпня, то з кожної сотки можна
отримати 200 КК ранньої картоплі і реалізувати її по 12 грн. за кілограм.
Відстрочка збору врожаю на кожен тиждень веде до збільшення
врожайності на 50 КК з однієї сотки, але ціна картоплі за кілограм при
цьому падає на 2 грн. Коли потрібно зібрати картоплю, щоб дохід від її
продажу був максимальним, якщо строк збору врожаю складає 5 тижнів?
5. У пункті А знаходиться родовище сировини. Відстань від пункту А
найближчої точки В на залізниці дорівнює 200 км. Залізниця проходить
через місто С, в якому розташований завод по переробці згаданої
сировини. Відстань від В до С дорівнює 1000 км. Для доставки сировини
на завод будується шосе АД, яке сполучає родовище із залізницею.
Вартість перевезень по шосе удвічі більше, ніж по залізниці. На якій
відстані від А повинен знаходитися пункт Д, щоб загальна вартість
перевезень сировини з родовища А в місто С по маршруту АДС була
мінімальною?
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Додаток К

Нескладні прикладні задачі з фізики
Рух по горизонталі та вертикалі
1. Визначте силу тяги двигуна автомобіля масою 1,2 т, якщо він рухається з
прискоренням 1,5 м/с2, а сила опору його рухові дорівнює 500 Н.
2. Куля масою 200 г падає вниз з прискоренням 9,2 м/с2. Яка сила опору
повітря діє на кулю?
3. Під дією сили 2,5 кН швидкість руху платформи масою 4 т зросла від 54
км/год до 72 км/год. Визначте шлях і час розгону платформи. Врахуйте,
що коефіцієнт тертя коліс дорівнює 0,05.
4. Брусок масою 30 кг притискають до вертикальної стіни з силою 100 Н.
Яку силу, напрямлено вертикально, слід прикласти, щоб: а) утримати
брусок у спокої; б) рівномірно тягти його вертикально вгору? Коефіцієнт
тертя становить 0,25.
5. Робітник штовхає по горизонтальній дорозі вагонетку з силою 190 Н, яка
напрямлена вниз під кутом 45◦ до горизонту. Визначте масу вагонетки,
якщо відомо, що прискорення, з яким рухається вагонетка, дорівнює 0,8
м/с2 , а коефіцієнт тертя – 0,02.
Рух по похилій площині
6. Яку силу необхідно прикласти, щоб рівномірно рухати вгору вагонетку
масою 600 кг по естакаді з кутом нахилу 20◦. Силою тертя можна
знехтувати.
7. Тіло масою 3 кг зісковзує з похилої площини, кут нахилу якої дорівнює
30◦. З яким прискоренням зісковзує тіло, якщо сила тертя дорівнює 10 Н.
8. Під дією сили 430 Н тіло масою 50 кг рухається з прискоренням 1 м/с 2
вгору по похилій площині, довжина якої 5 м ,а висота 3 м. Визначте
коефіцієнт тертя.
9. Автомобіль масою 2 т піднімається на гору, нахил якої становить 0,2. На
ділянці шляху 32 м швидкість руху автомобіля зросла від 21,6 км/год до
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36 км/год. Вважаючи рух автомобіля рівноприскореним, визначте силу
тяги двигуна, якщо коефіцієнт тертя дорівнює 0,02.
10. Тіло масою 200 кг рівномірно тягнуть по похилій площині, яка утворює
кут 30◦ з горизонтом, прикладаючи сили 1,5 кН вздовж площини. З яким
прискоренням тіло буде зісковзувати з похилої площини, якщо його
відпустити?
Рух по колу
11. З якою силою тисне вагон трамвая масою 19 т на трамвайну колію, якщо
рейки розміщенні: а) горизонтально; б) під кутом 4◦ до горизонту?
Прискорення вільного падіння дорівнює 9,8 м/с2.
12. Автогонщик рухається на повороті зі швидкістю 126 км/год. Під яким
кутом до горизонту необхідно нахилити полотно дороги радіусом 122,5
м, щоб цей поворот був безпечним навіть навіть під час ожеледиці?
13. Увігнутий міст, радіус кривизни якого 80 м, витримує максимальне
навантаження 40 т. З якою швидкістю може рухатися по ньому
автомобіль масою 30 т, щоб міст не зруйнувався?
14. Тягарець масою 200 г, прив’язаний до підвісу завдовжки 40 см,
обертають у горизонтальній площині так, що підвіс описує конічну
поверхню, відхиляючись на 30◦. Визначте кутову швидкість обертання
тягарця та силу натягу підвіса.
15. Дитячий атракціон «Колесо сміху» являє собою конічну пластикову
поверхню з кутом 160◦ при вершині, яка обертається навколо осі конуса.
Чи втримається дитина на цій поверхні, перебуваючи на відстані 1 м від
вершини, коли колесо нерухоме та коли воно обертається з частотою 30
об/223в.? Коефіцієнт тертя становить 0,2.
Рух системи зв’язаних тіл
16. На кінцях нитки, яка перекинута через нерухомий блок, підвішено гирі
масою 11 г і 13 г. Коли гирі відпустили, система почала рухатися з
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прискоренням 81,8 см/с2. Визначте за цими даними прискорення вільного
падіння.
17. Два тіла масою m1 = 0,2 кг та m2 = 0,3 кг, які зв’язані між собою
невагомою ниткою, лежать на гладкій горизонтальній поверхні. З яким
прискоренням рухатимуться тіла, якщо до тягарця m1 прикласти силу 2
Н? З якою силою натягується при цьому нитка, що їх зв’язує7
18. На горизонтальній площині лежить брусок масою m1 = 2 кг. До кінця
нитки, прикріпленої до бруска і перекинутої через нерухомий блок,
підвішено тягар масою m2 = 0,56 кг. Визначте силу натягу нитки, якщо
коефіцієнт тертя між площиною і бруском μ = 0,1. Масою нитки і блока, а
також тертям у блоці знехтувати.
19. Вантажний автомобіль масою m1 = 2500 кг тягне на буксирному тросі два
причепи, розвиваючи під час руху прискорення 0,6 м/с2. Маса першого
причепа m2 = 1000 кг, другого m3 = 500 кг. Визначити сили тяги
автомобіля і сили натягу тросів, що з’єднують автомобіль і причепи.
Коефіцієнт тертя – μ = 0,1.
20. Через невагомий блок, закріплений на ребрі призми, грані якої
утворюють кути α і β з горизонтом, перекинуто нитку. До кінців нитки
прикріплено вантажі массами m1 і m2 . Вважати, що вантаж m1
опускається. Визначити прискорення вантажів і сили натягу нитки.
Тертям знехтувати.
Статика
21. Визначте сили пружності, які виникають у стрижнях АС та ВС, якщо маса
вантажу 50 кг, а кут α = 45◦. Вагою стрижнів можна знехтувати.
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22. Тягар масою М = 10 кг врівноважено двома іншими тягарами масами m1 і
m2, причому m1 = 18 кг. Визначте масу вантажу m2 та α.

23. Визначити сили, які діють на тягу АВ та укосину ВС кронштейна АВС,
який зображено на рисунку, якщо маса підвішеного в точці В вантажу 10
кг. Відомо також, АВ = 60 см, ВС = 80 см, АС = 40 см. Масами балки та
укосини знехтуйте.

24. Кінець балки завдовжки 4 м і масою 1 т утримується залізною тягою АВ,
як це показано на рисунку. Визначте діаметр тяги, якщо допустима
напруга становить 98 Мпа; АС = 3 м.

25. Нижній кінець однорідного стрижня АС масою 3 кг, що утримується у
стані рівноваги горизонтальною відтяжкою ВС, як це показано на
рисунку, прикріплено до шарніра так, що кут ВАС = 45◦. Визначте сили
натягу відтяжки ВС а також силу реакції шарніра та її напрямок.
Прискорення вільного падіння g = 9,8 м/с2.
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Додаток Л
Нескладні прикладні задачі з біології
Тема «Листок. Фотосинтез. Транспірація»
1. Листя 1 каштану висотою 10 м очищає повітря від вихлопних газів 1
автомобіля. Скільки каштанів необхідно посадити, щоб вони очищали
повітря від вихлопних газів 20 автомобілів?
2. Одне дерево невеликого розміру за добу виділяє 0,2 кг кисню. Скільки
дерев необхідно, щоб забезпечити одну людину киснем, якщо відомо, що
на добу їй необхідно приблизно 1 кг кисню?
3. Листки площею 25 м2 виділяють за одну годину стільки кисню, скільки
людина вдихає за годину. Якщо площа листків дерева становить 1600 м 2,
то на скількох людей вистачить кисню, що виділився?
Тема «Водорості»
4. Фукус – це найбільша водорість. Вона росте зі швидкістю 20 см. за добу.
Через який час вона досягне величини 60 м?
5. Вміст йоду в ламінарії становить 30-47 мг. на 100 г. Скільки морської
капусти необхідно з’їдати на добу, щоб забезпечити себе йодом, якщо
його необхідна норма – 0,20 мг?
Тема «Гриби»
6. Свіжі гриби містять 90 % води, а сушені – 12 % води. Скільки сушених
грибів отримають із 20 кг свіжих ?
Тема «Губки»
7. У Баренцовому морі живе близько 150 видів морських губок. У Білому –
50, у Чорному – 30, у Каспійському 1 вид, а в Балтійському губок зовсім
немає. Чому?
8. Губки безперервно пропускають воду крізь тіло. Учені підрахували, що за
добу вони здатні пропускати приблизно 5 л води на 1 кг маси. Скільки
води пропускає за добу туалетна губка, якщо її маса 40 г?
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9. Деякі вапнякові губки за 14 днів досягли свого максимального розміру –
35 см у висоту. На скільки вони виростають за 1 день?
10. Кінська губка виростає за 5 років до 30 см у діаметрі. Який її
максимальний вік, якщо вона має 1 метр у діаметрі?
Тема «Черви»
11. Медична п’явка – черв’як довжиною 8 – 20 см, живиться кров’ю. 20
п’явок можуть висмоктати до 0,5 л крові. Скільки крові може висмоктати
1 п’явка?
12. Дослідили, що кількість дощових черв’яків на 1 га становить від 0,5 до
2 млн. особин. За добу кожен з них пропускає через свій кишечник
стільки ґрунту, що дорівнює масі його тіла. Скільки кг ґрунту пройде
через кишечник дощових черв’яків, що живуть на площі 1 га, якщо
середня маса 1 черв’яка 8 г? Припустимо, що дощових черв’яків було на
1 га 0, 5 млн.
Тема «Комахи»
13. З однієї квітки білої акації бджола збирає нектару стільки, що необхідно
для утворення 0,5 г меду. Із скількох квіток має зібрати бджола нектар,
щоб отримати 1 кг меду?
Тема «Риби»
14. Визначте скільки живуть ці риби, якщо відомо, що білуга може дожити
до 100 років, тріска – у чотири рази менше, а тривалість життя сома
дорівнює різниці між тривалістю життя білуги та тріски.
15. Установіть чемпіона з плавання серед прісноводних риб, якщо відомо, що
карась плаває зі швидкістю 13 км/год, марена – на 6 км/год швидше, щука
на 11 км/год повільніше, ніж карась і марена разом, а форель – на
11 км/год швидше ніж щука.
16. Рибка гамбузія дуже ненажерлива: за добу вона з’їдає близько 150
личинок і лялечок малярійного комара. За сприятливих умов може
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народжувати мальків 6 разів на рік, від 15 до 100 кожного разу.
Припустимо, що рибка народжує в середньому за один раз до 60 мальків.
Скільки мальків народить одна гамбузія протягом року і скільки вони
знищать за день личинок комара?
Тема «Земноводні»
17. За спостереженнями вчених одна трав'яна жаба з'їдає за добу приблизно
7 шкідливих комах. Скільки комах з'їсть жаба за 6 місяців активного
життя ?
Тема «Плазуни»
18.Переважна більшість комах, які поїдають ящірки, — шкідники с/г
культур, за день вони з’їдають у середньому 10 різних дрібних жуків. Яку
кількість комах з’їдають ящірки за місяць на площі 1 га, якщо відомо, що
в умовах лісостепу на 1 га їх зустрічається 350 екземплярів?
Тема «Птахи»
19. Пара шпаків за день згодовує пташенятам 350 г сарани. Скільки сарани
вона згодовує пташенятам за місяць?
20. Пара шпаків у гніздовий період очищає 70 дерев від гусениць непарного
шовкопряда

в період

масового розмноження цих комах.

Якщо

чисельність птахів досягає 100 особин на 1 га, скільки дерев врятують
птахи від шкідників?
21. Пара польових горобців, вигодовуючи двох пташенят, протягом дня
приносить їм близько 500 комах. У гнізді, як правило, буває 4-5
пташенят. Вигодовування триває в середньому 10 днів. За літо в горобців
буває до 3 виводків. Скільки комах знищує за весну-літо пара польових
горобців?
22. Одна сова з'їдає за день 11-12 полівок або мишей. Одна полівка за цей же
час з’їдає близько 0,95 кг зерна. Скільки зерна зберігає одна сова за літо?
23. Одна пара синичок приносить їжу пташенятам не менше 720 разів на
день. Скільки шкідливих комах знищують вони за літо?
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Задачі з біології людини
Тема «Кров. Кровообіг»
1. Загальна кількість гемоглобіну в крові людини – 600-700 г. Який
максимальний об’єм кисню в крові людини, якщо 1 г гемоглобіну при
повному насиченні зв’язує 1,34 см3 кисню?
2. В пологовому будинку переплутали дітей. Відомо, що у першої дитини І
група крові, у другої ІV. В батьків, що хочуть забрати дітей: в першої
пари в обох батьків ІІ група крові, в другої пари — ІІ і ІІІ. Яка пара має
забрати першу дитину?
Тема «Травлення»
3. Скільки шлункового соку виробилося за життя людини, що прожила
80 років? Відомо, що за добу виділяється близько 2 л шлункового соку.
4. Відомо, що концентрація хлоридної кислоти в шлунковому соку становить
0, 4 %. Який об’єм хлоридної кислоти в 2 л шлункового соку?
5. На добу в організм людини разом з їжею повинно надходити 0,5-0,8 г
кальцію. Скільки молока на день слід випивати, щоб забезпечити себе
кальцієм, якщо відомо, що в 100 грамах його міститься 0,1 г?
Тема «Дихання»
6. Дихальний об’єм легенів людини становить – 500 мл, додатковий об’єм
вдиху та додатковий об’єм видиху відповідно 2000 мл і 1300 мл. Скільки
становить життєва ємність легень даної людини?
7. Морські глибини давно приваблюють до себе людей. Але занурення
людини навіть на кілька десятків метрів

пов’язане з багатьма

проблемами. Одна з них – кесонна хвороба. Для тих, хто працює на
глибині, готують спеціальні дихальні суміші, які складаються з 80 %
гелію та 20 % кисню. Чому на глибині не можна дихати звичайним
повітрям?
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Тема «Виділення»
8. Нирки використовують 8-10 % кисню, який вдихає людина. Скільки
кисню використовують нирки за добу, якщо відомо, що за цей же період
людина використовує 8640 л. кисню?
Тема «Нервова система»
9. Швидкість проведення збудження по нервах ссавців і людини становить
100-120 м/с, жаби – 26 м/с, риби – 4 м/с. Як пояснити цю різницю?
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