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м. Кривий Ріг, Криворізький державний педагогічний університет 
α apol@cabletv.dp.ua 

β cc@kpi.dp.ua 
 

Традиційно в педагогічних ВНЗ комп’ютерне моделювання вивчається 
на п’ятому курсі як своєрідний підсумок навчання інформатики. Перехід до 
двоступеневої освіти бакалавр–магістр призводить до того, що колишній 
п’ятий курс за планом підготовки спеціаліста подвійних спеціальностей 
“Математика та основи інформатики”, “Фізика та основи інформатики” стає 
першим курсом магістерської підготовки відповідних моноспеціальностей, 
в яких моделювання як навчальна дисципліна може просто зникнути. 

З метою уникнення залежності від кон’юнктурних змін у навчальних 
планах на кафедрі інформатики та прикладної математики КДПУ впрова-
джено наскрізну програму систематичного навчання моделюванню на всіх 
спеціальностях, що мають спеціалізацію “Основи інформатики”. 

Початкове ознайомлення з технологією моделювання відбувається на І 
курсі при вивченні дисципліни “Шкільний курс інформатики” в розділі еле-
ктронні таблиці: в якості практичних задач пропонуються моделі з навчаль-
ного посібника [1], особливістю яких є те, що вони не передбачають знань, 
що виходять за межі шкільного курсу математики, фізики, інформатики. 

При переході до навчання алгоритмізації та процедурного програму-
ванню розглядаються різні способи структурування даних як моделі 
об’єктів оточуючої дійсності. Зокрема, вивчення алгоритмів стискання да-
них у розділі “Теорія інформації та кодування” дозволяє ознайомитись з 
моделюваннях даних, що не завжди можна зробити в узагальнюючому курсі 
моделювання. 

У такий спосіб студенти доходять до необхідності природного поєд-
нання даних та методів їх обробки, що дозволяє плавно перейти до 
об’єктно-орієнтованого програмування. 

Вивчення ООП починається огляду його основних складових – об’єкт-
но-орієнтованого аналізу та проектування, які, у відповідності до [2], є ос-
новами об’єктно-орієнтованого моделювання. Для студентів-математиків 
ми пропонуємо побудову моделей числових об’єктів різної природи як ін-
терпретації відповідних алгебраїчних структур – класів натуральних чисел 
(як символьних послідовностей, що задовольняють за аксіомам Пеано), ці-
лих, раціональних та комплексних чисел, реалізуючи при цьому класичні 
алгоритми “довгої арифметики”. Вивчення класів поповнюваних одно- та 
двовимірних масивів конкретизується задачами на побудову векторних, 
поліноміальних та матричних об’єктів за [3]. Неминуча при цьому програм-
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на реалізація методів лінійної алгебри створює передумови до вивчення 
чисельних методів у об’єктній методології. 

Такий підхід дозволяє в курсі чисельних методів з самого початку пра-
цювати з векторно-поліноміальними та матричними моделями, суттєво під-
вищуючи рівень наочності програм. Вивчені в курсі методи чисельного ін-
тегрування диференціальних рівнянь застосовуються далі в курсі 
комп’ютерної графіки. 

Використання бібліотеки OpenGL (Mesa) надає можливості зручного 
моделювання 3D-об’єктів, а чисельні методи створюють основу для побу-
дови ілюстративних моделей фізичних процесів. Так, для реалізації пропо-
нуються задачі кінематики, молекулярної динаміки та інші. 

Вивчення основ автоматичного управління в курсі автоматики також 
відбувається на основі побудованих моделей математичних об’єктів. Засто-
совувані при цьому алгебраїчні методи операційного числення дозволяють 
змоделювати процес керування різними технічними системами [4]. 

Такий кібернетичний підхід розвивається далі в курсі “Системи управ-
ління базами даних”, де основну увагу приділено реалізації моделей реля-
ційної алгебри [5]. 

Наступним етапом систематичного навчання моделюванню є вивчення 
моделей мислення в процесі побудови інтелектуальних систем у відповід-
ному курсі. Для цього пропонуються задачі побудови експертних систем, 
систем символьної математики, нейронних мереж та систем логічного виве-
дення. 

За такого підходу інтегрований курс моделювання, що пропонується 
наприкінці навчання, може містити лише ті розділи, що не були розглянуті 
у попередніх дисциплінах: моделювання фрактальних об’єктів, кліткові ав-
томати та імітаційні моделі [6]. 
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