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ОСНОВИ КОМП'ЮТЕРНОГО МОДЕЛЮВАННЯ 
В СЕРЕДНIЙ ШКОЛI ТА ПЕДАГОГІЧНОМУ ВУЗІ 

 

 

Сучасний рiвень комп'ютерної грамотностi школярiв дозволяє перейти 

до широкого використання засобiв обчислювальної технiки у викладаннi 

рiзних навчальних дисциплiн. У цьому процесi, як на наш погляд, помiтне 

мiсце має посiдати комп'ютерне моделювання. 

Розглядаючи моделювання у двох аспектах - як сучасний метод 

науково-практичних дослiджень та як об'єкт вивчення, необхiдно зазначити, 

що воно може бути фактором, здатним сьогоднi ефективно розв'язувати 

достатньо складнi навчально-педагогiчнi задачi: 

- забезпечувати змiстовну основу для розвитку пiзнавального iнтересу 

та творчої активностi школярiв; 

- здiйснювати мiжпредметну iнтеграцiю i, отже, формувати свiтогляд 

з позицiй єдиного пiдходу до вивчення рiзноманiтних явищ 

навколишньої дiйсностi. 

Огляд учбово-методичної лiтератури з комп'ютерного моделювання 

доводить, що iснуючi публикацiї являють собою або глибоко спецiалiзованi 

посiбники з певних дисциплiн, або ж окремi розрiзненi статтi. При цьому 

систематизованого навчального курсу з комп'ютерного моделювання, 

придатного для викладачiв, учнiв та студентів, сьогоднi не iснує. 

Нами такий курс створено (навчальний план та посiбник). Він 

передбачає наявнiсть базової пiдготовки з математики та iнформатики (в 

обсязi шкiльної програми). У своїй основi вiн не є орiєнтованим на 

використання деякого певного моделюючого середовища, для початку цiлком 

достатньо знайомства з електронними таблицями. 

Головна мета курсу - ознайомлення з основними принципами побудови 

математичних моделей та навчання найбiльш поширених методiв такої 

роботи. 



Посiбник передбачає вивчення початкових вiдомостей про моделi та 

про "технологiю" моделювання: 

- формується i у подальшому в мiру необхiдностi уточнюється загальне 

уявлення про моделi та моделювання; наводиться класифiкацiя 

моделей, у якiй особливу увагу придiлено математичним моделям, якi 

складають основний змiст курсу; 

- з точки зору природи використовуваних математичних змiнних 

вивчаються детермiнованi й стохастичнi моделi; особливостi 

побудови моделей кожного типу розглядаються та вiдпрацьовуються 

на конкретних прикладах; 

- обговорюються такi специфiчнi питання моделювання, як вибiр 

придатного типу моделi, дискретизацiя процесiв, що моделюються, 

використання чисельних методiв, походження похибок округлення 

та шляхи їх зменшення, обчислювальний експеримент, перевiрка 

моделi на адекватнiсть; 

- передбачено можливiсть побудови моделей рiзних типiв для 

вивчення одного й того ж явища та однотипних моделей для 

вивчення рiзних явищ; 

- спрощений спочатку опис виучуваного явища у подальшому 

поглиблюється: майже кожна модель має не менше трьох версiй; при 

цьому нарощується понятiйний апарат i триває опанування нових 

методiв роботи (для школярів кiлькiсть спецiальних понять та 

термiнiв зведено до мiнiмуму). 

Обчислювальний експеримент з математичною моделлю (i особливо 

iмiтацiйною) усуває багато ускладнень, що виникають при аналiтичному 

розв'язуваннi задач. Це робить їх цiлком доступними для старшокласників та 

студентів молодших курсів, що, у свою чергу, створює реальнi передумови 

для розширення змiстовної частини учбових предметiв, оскiльки виникає 

можливiсть включати новi цiкавi дослiдницькi задачi до курсiв рiзних 

навчальних дисциплін. 

Матерiал посiбника пiдпорядковано головнiй ідеї – необхiдностi 

адекватного застосування комп'ютера при розв'язаннi наукових та 

практичних задач. 



Цiлком зрозумiло, що використання мов програмування значно 

розширює можливостi комп'ютерного моделювання у порiвняннi з 

електронними таблицями. Зокрема, з'являються передумови для створення 

геометричних iмiтацiйних моделей, якi вiдрiзняються високою наочнiстю i 

зручнiстю дослiдницької роботи з ними. Тому у повну програму курсу (для 

студентів та учнiв, якi поглиблено вивчають програмування) останнiм часом 

включено окремi вибранi питання з програмування мовами С та C++, 

напрямленi на ефективне використання ресурсiв комп'ютера під керуванням 

операційних систем MS DOS та Windows NT. Таким чином, вивчення 

специфiчних прийомiв та методiв програмування стає не самоцiллю, а 

органiчно обумовлюється практичними потребами задач моделювання. 

Особливий iнтерес при вивченні моделювання завжди викликають так 

званi iмiтацiйнi геометричнi моделi. В таких моделях дослiджуване 

середовище подають у виглядi сiтки, комiрками якої моделюють структурнi 

елементи середовища. При цьому потреба у випадкових величинах, яким 

надають змiсту станiв окремих складових системи або її параметрiв, 

задовольняється методом Монте-Карло. 

При вивченні комп’ютерного моделювання постійно відчувається 

потреба у змістовних моделях. У нас вона задовольняється системою спільних 

курсових завдань для студентів та учнів. Найбільш цікавими з них за останні 

два роки були такі: 

1. Клiтковi автомати: Рiст кристалу на прикладi снiжинки. 

2. Задача перколяциiї: Виникнення пов'язуючого кластеру. 

3. Фрактальнi кластери: Утворення берегових лiнiй, електролiз на 

плоскому та точковому катодах. 

4. Динамiка чисельностi популяцiй у двовидовiй системi "Хижак- 

жертва". 

5. Еволюція спіральних галактик. 

Моделюючi середовища - це авторськi програми, написанi мовами С та 

С++. Додатково для моделi (1) мовою Logo створено середовище, яке 

унаочнює iдеї алгоритму завдяки наявностi екранного виконавця команд - 

Черепашки. 

При роботi з моделями забезпечується дiалоговий режим i можливiсть 

спостерiгати на двомiрнiй сiтцi кольорове вiдображення динамiки 



дослiджуваного процесу. У вiдповiдностi до мети моделювання його 

результатами можуть бути певнi графiки, або ж це можуть бути результати 

статистичної обробки за даними обчислювального експерименту. 

Особлива ціннiсть таких моделей полягає у можливості переконливо 

проiлюструвати приклади адекватного застосування комп'ютера у сучасних 

природничо-наукових дослiдженнях: адже аналiз i вивчення багатьох об'єктiв 

природознавства сьогоднi сягає далеко за межi можливостей аналiтичних 

методiв. 

Цi моделi можуть бути використанi для комп'ютерної пiдтримки 

практичних занять спецкурсу “Основи комп'ютерного моделювання” (як це 

робиться у нас) або ж спецкурсу “Фiзика твердого тiла” в середнiй та вищiй 

школi. 

Обговорюваний курс одночасно проходить експериментальну перевірку 

у Криворізькому педінституті та Центрально-Міській гімназії, що природним 

шляхом забезпечує інтеграцію їх діяльності у системі неперервної освіти. 


