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Комп’ютерне моделювання вперше з’явилося в якості наукового 

інструменту в метеорології і ядерній фізиці (в період після Другої світової 

війни) і з тих пір стало затребуваним у зростаючій кількості дисциплін, навіть 

«таких як теорія хаосу і теорія складності, саме існування яких виникло разом 

із розвитком обчислювальних моделей, які вони вивчають» [1]. 

Застосування інформаційно-комунікаційних технологій в освітній 

практиці відкрило широкі можливості в створенні і використанні у навчанні 

комп’ютерних моделей – відносно нового класу навчальних об’єктів 

(цифрових освітніх ресурсів). З моменту своєї появи комп’ютерні моделі дуже 

швидко увійшли до складу практично всіх освітніх ресурсів, й з предметів 

природничого циклу зокрема. Навчальні комп’ютерні моделі як засіб 

наочності й об’єкт пізнавальної діяльності учнів мають великий потенціал 

порівняно з іншими навчальними об’єктами. 

Інтерактивність навчальних комп’ютерних моделей забезпечує 

діяльнісний підхід до навчання, орієнтованого на розвиток ключових 

компонент навчально-пізнавальної активності учнів: мотиваційної сфери, 

вміння планувати дії, виконувати їх і контролювати якість отриманого 

результату. Забезпечується інтенсифікація процесів розвитку пізнавальної 

самостійності учнів,  створюються додаткові умови для творчої діяльності. 

Навчальна комп’ютерна модель - це комп’ютерна модель, призначена 

для пред’явлення учням предмета навчання (елементів наукового знання - 

концептуального, процесуального) і формування у них відповідних 



пізнавальних умінь, в тому числі умінь, необхідних для виконання 

комп’ютерного експерименту як методу пізнання явищ природи [2, с.118].  

Навчальну комп’ютерну модель використовують як засіб передачі 

елементів «готового» знання (маніпуляції з моделлю дозволяють учням 

виявити і усвідомити «вбудовану» в модель інформацію про властивості 

об’єктів реального світу), як засіб наочності, що супроводжує вербальні 

способи передачі «готового» знання, як тренажер (засіб відпрацювання в учнів 

окремих пізнавальних умінь і формування навичок) і як засіб контролю рівня 

сформованості знань та вмінь учнів [3]. 

Для реалізації всього спектра функцій комп’ютерних моделей в навчанні 

слід забезпечити необхідну й достатню різноманітність їх можливих видів. 

При цьому виникає проблема розроблення методики залучення та 

використання комп’ютерних моделей у вивченні предметів природничого 

циклу.  

Ця проблема пов’язана з вирішенням двох завдань: цілеспрямованим 

формуванням в учнів умінь самостійно створювати такі моделі у віртуальному 

середовищі, а також із навчанням їх ефективно працювати з готовими 

комп’ютерними моделями явищ, процесів для проведення віртуального 

експерименту [4]. Дуже важливо, як саме використовуються ці моделі учнями 

і вчителями, який супровід такого навчання, наскільки учні особистісно 

залучені до навчання в процесі експерименту. 

Результати досліджень за участі дослідників й  вчителів, які постійно 

працюють з учнями, використовуючи моделювання, засвідчують підвищення  

навчальних результатів школярів [5]. При цьому й самі учні відмічають 

корисність комп’ютерних моделей для навчання. Так, за даними дослідження 

наприкінці вивчення курсу «Фізики повсякденного життя» 84% опитаних 

вважали їх корисними, 62% оцінили їх як дуже корисні для навчання, а 22% - 

як «дещо корисні». Навпаки, підручник оцінювався як малокорисний (52% ) і 

дуже корисний лише для 27% опитаних [6].  

Необхідно зауважити, що ефективність й результативність 

використання комп’ютерних моделей значною мірою залежить від того, як 



саме побудовано навчальний процес. Учні повинні мати доступ до 

інтерактивних моделей не тільки у школі, а й вдома, для самостійної роботи. 

Особливу увагу слід приділяти постановці завдань і формулюванню запитань 

щодо роботи з моделями. Важливі не тільки самі запитання, а й послідовність, 

в якій вони опрацьовуватимуться учнями. При цьому слід зауважити, що 

інструкції, надані учням щодо роботи з комп’ютерними моделями, мають бути 

такими, щоб супровід навчання був оптимальним для даного віку і навчальних 

потреб учнів [7].  
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