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У  статті піднімається питання теоретичного обґрунтування використання імітаційного 

моделювання у  природничо-математичній підготовці майбутнього фахівця дошкільного навчального 
закладу. Прикладний зміст імітаційного моделювання полягає в алгоритмізації дидактичного 
складника освітніх процесів, розробці віртуального дослідницького простору, знаково-графічній 
візуалізаціг, схематичній подачі експериментального матеріалу та проектуванні процесу підготовки.
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Тке агйсіе сіеаїв м?іік іке ікеогейсаі іт їфсаїіоп  о / изіп§ іке вітиІаХіоп іп паШгаї апсі таікетаіісаі 
ргерагайоп о//и іи ге  вресіаІівХв о/ргезскооі есіисайопаї ітїіїиїіот. Аррііесі сопіепі о / вітиіаііоп із іке 
аі^огііктіїаііоп о / сїісіасґіс сотропепі о / есіисайопаї ргосеввев, сіечеіортепх о / уігґиаі гевеагск ехрате,
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зутЬоііс апй дгаркісаі уішаіііаґіоп, зскетаґіс шрріу о£ ехрегітеМаі таґегіаі апй рщ есґіоп  о£ іке 
ргерагаґіоп ргосезз.

Кеу мотсЬ: зітиіаґіоп, аідогіґкт, тойеі, ґурез, паґигаі апй таґкетаґісаі ргерагаґіоп, ргезскооі 
е<іисаґіопаі іпзґіґиґіоп.

Постановка проблеми. Соціокультурна складова перебудов освітнього простору 
віддзеркалюється на всіх етапах процесу навчання: від дошкільної ланки до вищої школи. Ці 
перебудови тісним чином пов’язані із державною інноваційною політикою, розвитком різних 
галузей науки, широкомасштабною інформатизацією, формуванням національної самосвідомості 
та соціальної відповідальності за результати освіти (загальноосвітньої, фахової, професійної 
тощо). Сучасні процеси перебудов освітнього простору у підготовці фахівця нового покоління 
спрямовані на пошук конкретних теоретичних і методичних положень, розробку практико 
орієнтованих технологій навчання та виховання, які б не тільки відповідали сучасним вимогам, 
але і „працювали” на випередження. Одним із ефективних методів наукового дослідження в 
освіті виступає дидактичне моделювання із використанням інформаційних технологій та пакетів з 
обробки експериментального матеріалу.

Аналіз наукових досліджень і публікацій з проблеми дослідження вказує на широкий 
спектр теоретичних розвідок щодо застосування інформаційних технологій в організації процесу 
підготовки педагогічних кадрів. Формування основ інформаційної культури у підготовці 
педагогічних кадрів досліджують вчені Смульсон М. Л., Машбиць Ю. І. [4]. Необхідність 
розробки і побудови цілісної системи використання інформаційних технологій розглядає Жалдак 
М. І. [3: 12]. Використання комп’ютерної техніки в управлінській діяльності педагога піднімає 
Гершунський Б. С. [1: 218]. З позицій інноваційної освітньої діяльності Химинець В. В. розглядає 
зміну мети і змісту навчання за кількома напрямами: інформаційною підготовкою, комп’ютерним 
забезпеченням, цільовими параметрами інформатизації [7: 257]. Носенко Е. Л., Салюк М. А. 
обґрунтували підхід щодо форсування когнітивних структур мислення засобами комп’ютерних 
технологій [5]. Але залишається поза увагою проблема розробки прикладного аспекту 
інформатизації освітнього простору вищої школи, а саме використання програмних засобів у 
процедурах дидактичного моделювання процесу підготовки майбутніх вихователів дошкільних 
навчальних закладах (ДНЗ) на предметній області -  природничо-математичній.

Мета статті полягає у теоретичному аналізі науково-методичної літератури з проблеми 
імітаційного моделювання у педагогічній діяльності, виокремленні базових, апаратних понять 
інформаційного аспекту природничо-математичної підготовки вихователів для ДНЗ, 
обґрунтуванні можливості/необхідності використання пакетів візуального моделювання для 
розробки дидактичних проектів на освітню перспективу.

Виклад основного матеріалу. У державних документах (Державній національній програмі 
„Освіта” („Україна ХХІ століття”), Концепції Державної цільової соціальної програми 
підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти на період до 2015 року) вказується 
на важливість забезпечення якісної освіти щодо однієї із фундаментальних ліній розвитку 
особистості, а саме -  природничо-математичної -  на усіх ступенях освіти при підсиленні 
гуманістичного спрямування її змісту [2]. Вища педагогічна освіта, перебудови якої 
здійснюються відповідно до європейських стандартів освіти, покликана формувати 
висококваліфікованого, професійно зрілого вихователя, носія педагогічних ідей. Оволодіння 
студентами науковими знаннями відповідно до нової парадигми природничої та математичної 
освіти, формування практико орієнтованих умінь та навичок з предметів природничо- 
математичного циклу визначають провідний напрям підготовки майбутнього вихователя ДНЗ. За 
Болонським процесом окрім традиційних підходів для підвищення якості знань студентів 
необхідно підсилити прикладну спрямованість змісту вузівської освіти і надавати пріоритет 
новітнім технологіям навчання, а саме -  інформаційним. Технологічний підхід до викладання у 
вищій шкоді пов’язується із розвитком професійно значущих навичок, розвитком педагогічної 
майстерності, умінь аналізувати дидактичні ситуації, самостійно, критично та творчо мислити, 
здійснювати самооцінку власної діяльності. У технологічному вирішенні питання підвищення 
якості підготовки майбутнього вихователя актуально постає питання упровадження у навчальний 
процес вищої школи новітніх технологій імітаційного (ситуаційного) моделювання та 
довгострокового дидактичного проектування.

Під природничо-математичною підготовкою (ПМП) розуміємо цільовий та ціннісний процес 
становлення особистості майбутнього вихователя ДНЗ, що зорієнтований на формування 
професійно-методичних компетентностей інтегративного типу.
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Для дослідження ефективності організаційно-методичного та процесуального забезпечення 
ПМП розглянемо питання алгоритмізації дидактичного складника процесу навчання у вищій 
школі. Алгоритмічна форма подання дидактичних закономірностей передбачає розробку 
формальних конструкцій ПМП на певному інтервалі простору педагогічної діяльності: 
змістовому, операційному, процесуальному, контрольно-оцінному, управлінському тощо. Так, 
зміст ПМП з точки зору алгоритміки, можна подати як структуровану навчальну інформацію за 
принципом системності та послідовності, розгорнуту у часі та просторі у вигляді змістових 
модулів за вимогами Болонської угоди. Прикладом блоків навчальної інформації можуть бути: 
математичні закони та природничий матеріал; екологічне виховання і сюжетні математичні 
задачі; математичні закони та причинно-наслідувальні зв’язки у природі. Процесуальний 
складник ПМП описує систему конкретних операцій (способів дій, компетенцій, поведінкових 
реакцій, інструкцій, настанов, правил), послідовне виконання яких приводить до прикінцевої 
звітності та професійного самоствердження майбутнього педагога. Алгоритмічна форма подання 
експериментального матеріалу, з одного боку, дозволяє виокремити нові проблемні області 
педагогічного процесу, а з іншого -  певні педагогічні закономірності педагогічної/методичної 
системи, взаємодію її складників, особливості статики/динаміки функціонування. Математичне 
трактування алгоритму як жорсткої системи приписів на тлі прийняття тези про „нечіткі, 
розмиті” форми реальних процесів, наявність суб’єктного фактора у сприйманні, статистичній 
обробці даних та інтерпретації статистичних висновків змінюється у своїх сутнісних 
характеристиках. Такий підхід до розуміння алгоритму в педагогіці дозволяє варіювати за 
межами усталених „традицій” та розширює робоче поле діяльності вихователя ДНЗ. Символічно- 
образна форма алгоритмічного представлення процесу ПМП подана на рис. 1.

Процесуальна
реалізація

Таблиця / Модель
Граф Діаграма

Рис. 1. Символічно-образна форма алгоритму процесу ПМП.

Розробка віртуального простору у дослідженні проблеми ПМП полягає у конструюванні 
дидактико орієнтованого аналога реального процесу навчання. В ньому віддзеркалена 
інформаційна складова з функцією потенційного, багаторівневого подання зв’язків між 
знаковими системами (понятійним апаратом, базовими структурами, методами навчання, змістом 
ПМП) та реальним процесом навчання (програмно-методичним забезпеченням ПМП, 
контингентом, рівнем засвоєння знань, інформаційною готовністю до свідомого формування 
професійно-методичних компетентностей). Віртуалізація як дослідницький прийом сприяє 
синтезу окремих частин (етапів) навчального процесу в нову „знаково-символічну реальність” зі 
спільною дидактичною платформою -  природничо-математичною. Однак, багатоплановість 
конструювання варіантів віртуального дидактичного простору породжує неоднозначність 
трактування та невизначеність у виборі видів моделювання (ергастичного, комп’ютерного). 
Ідеальна (мисленнєва) та формальна (інформаційна) моделі можуть відрізняться від реального 
процесу і тоді функціональним інструментом міри узгодженості виступають концепти точок зору 
моделювання та семантичний зміст ПМП, який відслідковується у процедурах моніторингу за 
видами діяльності (теоретичні знання, практико орієнтовані навички, уміння самостійно 
працювати).

До віртуального простору ПМП віднесені такі види роботи зі студентами з формування 
професійно-методичних компетентностей, а саме: створення електронної бібліотеки; видання 
навчально-методичної літератури (текстів лекцій, матеріалів до практичних занять, методичних 
рекомендацій); мультимедійне забезпечення читання курсів ПМП; упровадження Портфоліо 
(паперовий та електронний варіанти); підготовка сайту з елементами дистанційної освіти; 
системний моніторинг навчальних досягнень студентів за результатами мінітестів, експрес-тестів, 
модульних контрольних робіт різних рівнів (інформаційно-ознайомлювальних, репродуктивних,
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узагальнювальних, аналітико-дидактичних); залучення Інтернет-ресурсів до виконання 
самостійних видів роботи, підготовки до курсових та державних екзаменів; реалізація Інтернет- 
проектів як зворотного зв'язку в обговоренні актуальних проблем природничо-математичної 
освіти на форумі сайту; підготовка студентами слайд-шоу, презентацій; систематизація матеріалів 
відеотеки з природничо-математичних дисциплін, яка поповнилася студентським фільмами після 
проведення І та ІІ фестивалів студентського кіно (2011 рік, 2012 рік), презентаціями 
математичних казок на природничому матеріалі, навчальних проектів; використання 
інтерактивних та ігрових технологій, технології складання завдань інтегрованого типу; складання 
конспектів інтегрованих занять у ДНЗ; упровадження проектних технологій, які передбачають 
створення проблемних методичних ситуацій (формулювання проблеми; опис проблемної 
ситуації) та їх розв’язання студентами (аналіз ситуації; вибір ситуаційних вправ та їх 
обґрунтування; проблемні демонстрації); проведення науково-практичних конференцій та 
щорічних виставок.

Моделювання виступає методологічним засобом дослідження реального процесу навчання, 
що виконує пізнавальну та проектувальну функції. Перша із них спрямована на вивчення 
об’єктивних чинників, аспектів, проблем ПМП, а інша -  на проектування ПМП. Об’єктом 
дидактичного моделювання визначено процес викладання природничо-математичних дисциплін, 
предметом -  інформаційне забезпечення процесу становлення професійно-методичних 
компетенцій майбутніх вихователів ДНЗ на основі упровадження типів дидактичного 
моделювання. З-поміж типів моделювання обрано такі: типологічний, інформаційний,
когнітивний, динамічний, методичний, візуальний та імітаційний.

Типологічне моделювання опирається на фундаментальність фахової підготовки педагога з 
орієнтацією на „ідеальний тип” сучасного вихователя ДНЗ, здатного до творчої самореалізації, 
самонавчання та володіння новітніми педагогічними технологіями. Інформаційне моделювання 
спрямовано на формування у студентів умінь щодо структурної організації змісту дошкільної 
освіти на засадах інтеграції, використання інформаційно-комунікативних ресурсів для 
раціоналізації, упорядкування, систематизації навчальної інформації, конструювання нових форм 
її подання. Когнітивний (понятійний) тип моделювання полягає у формуванні індивідуального 
стилю пізнання, оволодіння аналітико-дидактичними та проектувальними характеристиками 
мислення у майбутніх вихователів ДНЗ. Динамічне моделювання, як системне комбінування 
дискретних складників навчального процесу, спрямовує творчі форми діяльності, стимулює 
розвиток пошукових структур педагогічної діяльності.

Візуальне моделювання є результатом розвитку алгоритмічних мов, основне призначення 
якого -  ілюстрація окремих фрагментів навчального процесу за допомогою графічних засобів: 
графів, графіків, діаграм, моделей. Комп’ютерне моделювання розпочинається з визначення 
концептів моделювання (базових теоретичних положень), вибору точки зору або позиції щодо 
цільових засад експериментального дослідження, аналізу предметної області, розробки моделей з 
пізнавальною та проектувальною функціями, виконання проектувальних процедур на основі 
вибору оптимальної моделі серед незалежних моделей-претендентів з використанням 
можливостей сучасних програмних пакетів.

Імітаційне моделювання розглядаємо як експериментальний метод дослідження реального 
процесу навчання за типами моделювання з використанням програмного забезпечення. 
Особливістю імітаційного моделювання є не тільки вивчення вихідних параметрів, бази даних 
дослідження, але і проектування моделей-модулів, процесів, взаємодію складових процесу 
навчання за допомогою пакетів прикладних програм.

Проілюструємо на схемі цілісний процес моделювання від постановки проблеми до 
прикінцевого результату на рис. 2.
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Постановка проблеми. 
Цілі, задачі 
моделювання

Алгоритмізація
дидактичного
складника
навчального
процесу. Аналіз бази
даних

Розробка 
віртуального дос
лідницького 
простору

Візуальне моделювання. Дидактичне
Вибір оптимального типу -і------------------- моделювання. Типи
моделювання моделювання.

Проектування. 
Імітаційне моделювання

Шикінцеві пезультати. Статистичні висновки

Рис. 2. Схема цілісного процесу дидактичного моделювання.
Висновки. Використання імітаційного моделювання для організації ПМП майбутніх 

вихователів ДНЗ забезпечує повний цикл процесу навчання: розробку алгоритму дидактичного 
складника ПМП, побудову віртуального простору з формування професійно-методичних 
компетенцій, обґрунтування візуального моделювання, використання програмних пакетів, 
планування імітаційного експерименту.

Серед перспективних напрямів подальших розвідок проблеми імітаційного моделювання 
ПМП вбачаємо у дослідженні можливостей використання програмного забезпечення в 
середовищі М А ^А В , пакетів 8іти1іпк, ^М ^, Могїеі VІ8иа1 8іигїіоп 3.2 Ргее , А^апсегї СгарЬег та 
інших для візуалізації процесу дидактичного моделювання.
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