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МЕТОДИ МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ  
ЯК ВАЖЛИВИЙ РОЗДІЛ ЗНАНЬ ДЛЯ СТУДЕНТІВ МЕДИЧНИХ 

ТА ФАРМАЦЕВТИЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ  
 
Математичне моделювання як метод наукового пізнання почало викорис-

товуватися людством багато століть тому назад, з моменту, коли були закладені 
основи диференціального та інтегрального числення. Першу математичну мо-
дель розроблено ще у ХІІ столітті італійським математиком Фібоначчі. Спроби 
використовувати математичне моделювання у біомедичних напрямках розпо-
чалися у 80-х роках ХІХ століття. Ідея кореляційного аналізу, висунута Гальто-
ном та вдосконалена біологом та математиком Пірсоном, виникла як результат 
спроб опрацювання біомедичних даних. Починаючи з 40-х років минулого сто-
ліття математичні методи проникли у медицину і біологію через кібернетику та 
інформатику. Тому у ХХ столітті, крім технічних спеціальностей і природничих 
наук, математичне моделювання почала широко використовувати медицина і 
фармація [1-3].  

Безперечно, моделювання у медицині отримало самостійні функції і стає 
все більш необхідним у процесі проведення досліджень. Сьогодні моделювання 
в медицині є тим засобом, який дозволяє встановлювати глибокі і складні взає-
мозв’язки між теорією та експериментом. За останні сто років експерименталь-
ні методи в медицині почали наштовхуватися на цілий ряд обмежень і виявило-
ся, що проведення деяких досліджень у принципі неможливе без моделювання. 
Це викликано наступними факторами: 

- втручання в біологічні системи може призводити до неможливості вста-
новлення причин змін, що виникають при цьому; 

- деякі теоретично обґрунтовані експерименти неможливо здійснити вна-
слідок недостатнього рівня розвитку експериментальної техніки; 

- ряд експериментів, які необхідно проводити на людях, слід відхиляти з 
морально-етичних та правових питань. 
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сетях, на форумах, конференциях) формирует коммуникационный имидж, а от-
крытость виртуальной среды в целом способствует популяризации данного 
имиджа. Это актуально не только для публичных персон, но и для любого челове-
ка: например, работодатели производят анализ социальных сетей с целью поиска 
сотрудников; учителя и преподаватели добавляют в «друзья» учеников и студен-
тов, делятся с ними личным контентом.  

Таким образом, проектирование виртуальной среды является актуальным 
вопросом современного воспитания, и в образовательной практике ведется ак-
тивная работа по его теоретическому и практическому осмыслению. В частно-
сти, в Российском государственном педагогическом университете им. А.И. 
Герцена (Санкт-Петербург) на кафедре информатизации образования факульте-
та информационных технологий в магистратуре читается курс «Воспитательная 
деятельность в современной информационной среде», в содержание которого 
входит ряд вопросов, направленных на ориентацию магистрантов в данной 
проблематике: тенденции развития воспитания в условиях информатизации, 
особенности воспитательных влияний в виртуальной среде, воспитательные 
возможности медиа и медиакультура личности, самовоспитание в виртуальной 
среде, информационная культура.  
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 ЖƏҢГІР ХАННЫҢ ҚОҒАМДЫҚ-САЯСИ ҚЫЗМЕТІ 
 
Кеңес Одағы кезінде Бөкей Ордасындағы тарихи үдерістерге жəне Жəңгір 

хан тұлғасына əлі де толық ғылыми бағасы берілген жоқ. Сондықтан қазіргі 
кезде Жəңгір ханның жеке тұлғасына деген көзқарастар мен пікірлер сұхбат 
əдісі арқылы алынды.  

Т.ғ.к. Қ. Өскенбаетың ойынша Жəңгір хан туралы сөз болғанда оның Бөкей 
Ордасындағы қоғамның əр салаларындағы реформаларын көрсету керек. Оған 
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просах выбора собственного информационного окружения. Степень этой самостоя-
тельности возрастает в подростковом возрасте, с перемещением акцентов на ком-
муникацию по интересам (что соответствует основным потребностям данного воз-
раста). В юношеском возрасте основными задачами становятся самореализация и 
осознание собственного места в жизни, а, следовательно, и в виртуальной среде как 
ее важной составляющей. Возникает ряд вопросов. Каковы должны быть действия 
педагога по сопровождению процесса включения в виртуальную среду? Какой 
должна быть целенаправленно спроектированная виртуальная среда (среда школы, 
вуза, колледжа, детского сада), чтобы предоставить возможности для решения за-
дач воспитания? 

Ответами на данные вопросы являются идеи проектирования виртуальной 
среды (Носкова Т.Н., 2011) Первоочередной задачей становится определение 
целей и ценностей виртуальной среды с позиций воспитания. Основной ценно-
стью, бесспорно, является открытость среды: не только возможность ее посто-
янного обновления, но и привлечение социальных партнеров, создание имиджа 
ее активных субъектов (Носкова Т.Н., Яковлева О.В., 2012). Отсюда воспита-
тельными задачами являются: выработка правил поведения в среде, овладение 
культурой виртуального общения, правилами корпоративной этики, тренинг 
самопрезентации. Не случайно сегодня одним из критериев выбора родителями 
образовательного учреждения для ребенка является имидж данного учреждения 
в виртуальной среде, который формируется не только официальными состав-
ляющими (сайт, фотографии педагогов, программа деятельности, медиа архивы 
и др.), но и неофициальными (обсуждения на форумах, записи в блогах, рей-
тинги в социальных сетях). Управление перечисленными информационными 
потоками является частью информационной культуры современного человека, 
а, следовательно, результатом воспитания.  

Следующим этапом является ресурсное проектирование виртуальной среды. 
С воспитательной точки зрения ресурсное наполнение должно давать субъектам 
среды возможность выработки критериев выбора, оценки виртуальных ресурсов в 
целом: стимулировать принятие личностной позиции по отношению к смыслово-
му содержанию, побуждать к аргументации собственных высказываний, показы-
вать возможность существования ошибок в получаемой информации и необходи-
мость внесения предложений по их исправлению. Такой подход способствует раз-
витию критичности восприятия информации, предоставляемой различными ис-
точниками, овладения приемами противодействия «обработке» сознания.  

Коммуникационное проектирование виртуальной среды в контексте решения 
задач воспитания связано, прежде всего, с развитием коммуникационной культу-
ры личности, которая сегодня понимается как культура диалога (и полилога) в 
виртуальном пространстве. Одной из важных проблем виртуальной коммуника-
ции сегодня является ответственность за продуцируемые дискурсы: все «высказы-
вания» (письменные или аудиовизуальные) фиксируются в среде и продолжают 
существовать в ней. Совокупность дискурсов конкретного субъекта (в социальных 
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Одним із методів моделювання, який дає можливість мінімізувати вищепе-
рераховані проблеми – є математичне моделювання. Математичні моделі – це 
сукупність формул і рівнянь, які описують властивості досліджуваного об’єкта. 
Як правило, у моделях використовують системи диференціальних рівнянь, які 
описують динамічні процеси, характерні для живої природи, а також системи 
лінійних та нелінійних алгебраїчних рівнянь або нерівностей.  

Сьогодні математичні методи широко використовуються у біофізиці, біохімії, 
генетиці, імунології, епідеміології, фізіології, фармакології, медичному приладобу-
дуванні, при створенні біотехнічних систем та ін. Розвиток математичних моделей 
та методів сприяє розширенню області пізнання в медицині, появі нових високо-
ефективних методів діагностики та лікування, створенню медичної техніки. За 
останні роки активне впровадження в медицину методів математичного моделю-
вання і створення автоматизованих, в тому числі комп’ютерних, систем суттєво 
розширило можливості діагностики та терапії захворювань [4-6]. 

Метод математичного моделювання дозволяє виключити необхідність ви-
готовлення громіздких фізичних моделей, пов'язаних з матеріальними витрата-
ми; скорочувати час визначення характеристик (особливо при розрахунку ма-
тематичних моделей з використанням комп’ютерних технологій та ефективних 
обчислювальних методів і алгоритмів) [7]; вивчати поведінку об'єкту моделю-
вання при різних значеннях параметрів, прогнозуючи характер її змін з аналізу 
математичної моделі; аналізувати можливість застосування різних елементів; 
отримувати характеристики і показники, які складно отримувати експеримен-
тально (кореляційні, частотні, параметричної чутливості).  

Дослідження об'єкту моделювання і складання його математичного опису 
полягають у встановленні зв'язків між характеристиками процесу, виявленні 
його граничних і початкових умов та формалізації процесу у вигляді системи 
математичних співвідношень. 

Складання моделей виробляється за визначеною схемою. Спочатку фор-
мулюється мета моделювання, потім висловлюється гіпотеза, що представляє 
якісний опис системи, вибираються тип моделі і математичні методи її опису в 
залежності від мети і роду інформації. Заключний етап полягає у створенні мо-
делі і порівнянні її із системою-об'єктом з метою ідентифікації. 

Всі ці етапи створення моделей у медицині та біології повинні супрово-
джувати спеціалісти медицини та фармації. Тому знання в області моделювання 
для медиків та фармацевтів є потужним інструментом у досягненні нових ре-
зультатів.  

За ступенем складності для математичних моделей біологічних об’єктів і 
явищ існує поділ на: 

- функціональні моделі, що відтворюють певну залежність між відомими і 
невідомими величинами; 
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- моделі, представлені системою рівнянь з багатьма невідомими, що вима-
гає для їх дослідження використання потужних ЕОМ та наявності відповідних 
програмних засобів; 

- моделі оптимізаційного типу, представлені системами рівнянь або нерів-
ностей щодо невідомих величин, мета яких полягає у пошуках такого рішення, 
яке б давало оптимальне значення певного показника; 

- імітаційні моделі, що використовуються для аналізу складних систем, ха-
рактеризуються точним відтворенням біологічного процесу або явища, потре-
бують спеціальних розрахунків на ЕОМ; 

 – складніші системи і комплекси взаємозалежних моделей перерахованих типів. 
З основами математичного моделювання, як засобу наукових досліджень 

та можливостями опрацювання даних за допомогою комп’ютера майбутні ліка-
рі та провізори знайомляться при вивченні курсів медичної та біологічної фізи-
ки, вищої математики, медичної інформатики, інформаційних технологій у фа-
рмації. Програми вищезазначених навчальних дисциплін передбачають вивчен-
ня методом математичного моделювання кінетики хімічних реакцій, процесів 
розчинення лікарських речовин з таблеток, дослідження процесів розвитку по-
пуляцій, теорії епідемій, імунологічних процесів, фармакокінетики та ін.  

Для опису детермінованих змінних у часі явищ частіше всього використову-
ються диференціальні рівняння. У рамках занять з математики, наприклад, розгля-
даються способи розв’язання диференціальних рівнянь різних типів, які виступають 
математичними моделями вищезазначених процесів. Студенти отримують розу-
міння основних переваг аналітичних способів розв’язку рівнянь – швидкість отри-
мання функціональної закономірності для досліджуваного процесу.  

На другому році навчання студенти-медики та фармацевти знайомляться з 
формуванням комп'ютерних моделей. На даному етапі студенти мають можли-
вість реалізувати і досліджувати моделі у середовищі табличного процесора 
скориставшись навиками розв’язування диференціальних рівнянь, набутими в 
курсі математики або медичної та біологічної фізики. Використання електро-
нних таблиць при роботі з математичними моделями дозволяє дослідникам-
початківцям отримувати і аналізувати динамічні результати при змінах параме-
трів досліджуваної моделі. Автоматична перебудова графіків у середовищі Ex-
cel дає уявлення про можливі зміни у ході досліджуваного процесу при зміні 
початкових даних.  

Можливість особистого моделювання процесів зміни концентрації лікар-
ської речовини в камерах організму в залежності від способів її введення, ство-
рення автоматизованих систем підтримки прийняття рішень та систем, які за 
своєю структурою подібні до експертних систем, робота з оптимізаційними мо-
делями, рядом статистичних методів формує у майбутнього спеціаліста усвідо-
млення місця математичного моделювання в структурі наукових досліджень у 
галузі біології, медицини, фармації. Він має можливість вперше самостійно 
оцінити важливість такого методу, як складової частини своїх наукових дослі-
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ВИРТУАЛЬНОЙ СРЕДЫ  

С ПОЗИЦИЙ ВОСПИТАНИЯ  
 
Виртуальная среда становится привычным и естественным окружением 

современного человека. Наиболее ярким примером является Интернет, где про-
исходит виртуализация всех составляющих жизнедеятельности – профессио-
нальной сферы, досуга, межличностного общения. Следствием этого является 
перенос основных видов деятельности в виртуальную среду: меняется стиль 
жизни человека, структура досуга, организация профессиональной деятельно-
сти, привычные каналы получения информации, способы работы с информаци-
онными ресурсами, характер межличностных взаимодействий. Виртуальная 
среда является источником новых социальных ценностей, норм, установок, 
стратегий поведения, потребностей, интересов, систем отношений, структуры 
смысловых координат современного человека.  

В условиях информатизации включение в виртуальную среду происходит с 
первых дней жизни: она является одним из ведущих факторов социализации. 
Не случайно поколение конца XX, начала XXI веков в научной и публицисти-
ческой литературе характеризуется как «цифровые аборигены», а также «homo 
virtualis» (Prensky M., 2010). Однако в связи с недостатком социального опыта у 
молодежи виртуальная среда может стать причиной нарушения формируемой 
иерархии общественных и личностных ценностей, а значит и социально-
культурного облика. Возникает противоречие: с одной стороны, дети и подро-
стки уверенно чувствуют себя в виртуальной среде, легко адаптируются к ее 
технологическим изменениям (по сравнением с представителями старшего по-
коления). С другой стороны, они не всегда знают правила поведения, не владе-
ют инструментами саморазвития и самореализации, не имеют четких критериев 
оценки явлений, субъектов и объектов такой среды. Именно поэтому важными 
задачами современного воспитания становится, с одной стороны, помощь мо-
лодежи в адаптации к условиям виртуальной среды; с другой стороны – проек-
тирование виртуальных сред, имеющих воспитательные возможности.  

Очевидно, что каждая ступень воспитания на сегодняшний день связана с раз-
личной степенью включенности ее субъектов в виртуальную среду. Включением в 
среду осуществляется как стихийно, в процессе социализации, так и целенаправ-
ленно. Так на этапе дошкольного образования ребенок не является в полной мере 
субъектом виртуальной среды: он осваивает ее возможности с помощью взрослых 
(родителей, воспитателей). Младший школьник в связи с развитием произвольно-
сти и овладением учебной деятельностью становится более самостоятельным в во-
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балалар адам құқығы туралы білім алуға мүмкіншілік алады, өйткені олар бір-
бірімен қарым-қатынас жасауға, танып білуге, қабылдауға үйренеді. 

Инклюзивтік білім беру – барлық балаларды жалпы білім үрдісіне толық 
енгізу жəне əлеуметтік бейімдеуге, жынысына, шығу тегіне, дініне, жағдайына 
қарамай, балаларды айыратын кедергілерді жоюға, ата-аналарын белсенділікке 
шақыруға, баланың түзеу-педагогикалық жəне əлеуметтік қажеттіліктерін 
арнайы қолдау, қоршаған ортаның балаларды жас ерекшеліктеріне жəне 
білімдік қажеттіліктеріне бейімделуіне жағдай қалыптастыру, яғни, жалпы 
білім беру сапасы сақталған тиімді оқытуға бағытталған мемлекеттік саясат. 

Бүгінде денсаулықты нығайту жəне мүгедектікке əкеп соғатын 
патологияларды азайту мəселесінде, ең алдымен балалардың бойындағы 
ауытқушылықтарды, олардың сəби кезінде уақтылы анықтау бойынша жұмыс 
күшейтілді. Мысалы, кемтар балалардың үштен бірінің мүгедектігі – туа біткен 
кемістіктердің əсері болуымен байланысты. 

Жыл санап мүмкіндігі шектеулі балаларға деген қоғамның көзқарасы 
өзгеріп келеді. Бұрынғыдай оларды бақытсыз адам ретінде қарамай, қоғамның 
белсенді мүшесі жəне өз тағдырына батыл сеніммен қарайтын адам ретінде 
қабылдауда. Осы орайда əлеуметтік қызметкерлердің міндеті қоғамдағы 
мүмкіндігі шектеулі балалардың жанайқайын, яғни ауруының себеп – салдарын 
анықтап, оның бала ағзасының дамуына қандай бөгеттер жасап отырғандығын 
анықтау жəне мүмкіндігі шекеулі балалардың отбасындағы қарым – қатынасын 
дамытып, дені сау балалар мен аралас – құралас өсуіне жағдай туғызу, қоғам 
мен жеке адамдардың түсінігіне жарым жан балаларға əркез жəрдем беруге 
əзірлігін камтамасыз етуге үйрету қажет. Бұл процестің мақсаты мен міндеті 
жалпы педагогикалық принцптерімен анықталған. Яғни, оларды қоғамдық 
пайдалы өмірге бейімдеу, азаматтық қасиеттерін қалыптастыру, бұлардың бəрі 
дефектіге сəйкес деңгейде, соған тəн əдістемелермен жеткізілуі тиіс. 
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джень у майбутньому. Тому актуальним залишається питання про можливості 
більш поглибленого вивчення методів моделювання у вигляді складових частин 
або окремих курсів. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ ОБУЧЕНИЯ 
БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ НА ЭТАПЕ ПЕРЕХОДА К МОДЕЛИ 
ОБРАЗОВАНИЯ, ОРИЕНТИРОВАННОГО НА РЕЗУЛЬТАТ 

 
 Основное направление обновления профессионального образования в со-

временном мире заключается в том, чтобы найти пути формирования у будуще-
го специалиста деятельностной позиции в процессе обучения, способствующие 
становлению опыта, целостного системного видения профессиональной дея-
тельности, системного действия в ней, решения новых проблем и задач.   

 К настоящему времени концептуальные координаты компетентностного 
подхода обозначены достаточно отчетливо, сформулированы основные его по-




