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Спектр розвитку творчих можливостей при вивченні прогнозування і 

пошуку оптимальних рішень дуже широкий, тому тема прогнозуючого і 

оптимізаційного моделювання є актуальною [1]. 

Важливість вивчення моделювання взагалі і математичного моделювання 

визначається роллю розглядуваних задач в розвитку пізнавального інтересу, 

творчих можливостей, вміння розповсюджувати знання, отримані при вивченні 

різних предметів. 

Питання прогнозуючого і оптимізаційного моделювання знайшли своє 

відображення в підручниках ряду авторських колективів [3]. Проте підручники 

покликані виражати вміст запитань інформаційного моделювання в сукупності з 

образотворчим стандартом по інформатиці і тому не розкривають питання 

оптимізаційного і прогнозуючого моделювання, а особливо їх практичну складову. 

Використання елементів національно-регіонального компоненту робить 

моделювання більш цікавим і важливим. Задачі можуть бути наступного складу: 

спрогнозувати чисельність населення області на найближчі 5 років; спрогнозувати 

чисельність учнів школи на найближчі 5 років; спрогнозувати зміни бібліотечного 

фонду школи на найближчі 5 років; спрогнозувати вартість на житло в місті на 

найближчі 5 років, тощо. 

Формулювання деяких задач можуть бути підказані самими реаліями життя, 

наприклад спрогнозувати найпопулярніші спеціальності в вузах міста. 

Єдиною вимогою буде здійснення пошуку даних для розв’язування задач. 

Це можуть бути як статистичні дані, взяті із різних джерел, так і результати 

опитувань і анкетувань.  

Цікавою була б задача на прогнозування процесів, які відбуваються у вузі, 

місті чи області. 

Наприклад. Обласний департамент освіти може профінансувати поїздки 

школярів із п’яти районів області в Львів, Івано-Франківськ і Луцьк. 

Задано кількість екскурсантів, яких варто відправити в поїздку: 

Тернопільський район – b1 учнів; Кременецький – b2; Зборівський район – b3 

учнів; Теребовлянський – b4; Гусятинський район – b5 учнів. 

Екскурсійне бюро має могу під час канікул забезпечити поїздку наступного 

числа учнів в кожне із цих міст: Львів – a1 екскурсантів; Івано-Франківськ – a2; 

Луцьк – a3 екскурсантів. 
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Вартість (в гривнях) поїздки одного учня із районів в запропоновані міста: у 

Львів із Тернопільського району – z11 гривень, із Кременецького району – z21; із 

Зборівського – z31 гривень, із Теребовлянського – z41; із Гусятинського району – z51 

гривень; у Івано-Франківськ відповідно – z12, z22, z32, z42, z52; у Луцьк із 

Тернопільського району – z13 гривень, із Кременецького району – z23; із 

Зборівського – z33 гривень, із Теребовлянського – z43; із Гусятинського району – z53 

гривень. 

Скласти оптимальний план проведення екскурсійних поїздок школярів під 

час канікул. 

Необхідно скласти такий план екскурсії, який: дозволяє кожному із числа 

залучених до поїздки учнів побувати на екскурсії; задовольняє умову, яка визначає 

число екскурсантів, які їдуть в кожне із міст; забезпечує максимально низькі 

витрати фінансуючої сторони. 

Для вирішення такої задачі побудуємо її математичну модель. 

Невідомими є обсяги перевезень. Нехай xij – обсяги перевезень з і-го району 

до j-го міста. Цільовою функцією є залежність вартості від кількості екскурсантів: 
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Перевіряємо ситуацію на баланс: кількість екскурсантів (з районів) b1 + b2 + 

b3 + b4 + b5 має дорівнювати кількості екскурсантів (в місто) a1 + a2 + a3. Баланс 

має виконуватися. 

Середня вартість перевезень буде обчислюватися по формулі 
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T  де в чисельнику будемо використовувати отримане значення 

цільової функції, а в знаменнику – загальну кількість екскурсантів. 

Завдання такого типу, запропоновані на заняттях, в більшій мірі сприяють 

розвитку творчих можливостей: формулюванню проблем, пошуку потрібної 

інформації і переносу та застосуванню її при розв’язуванні задач, критичності 

мислення і можливості до оцінюючих суджень, можливості до бачення проблем і 

протипоказань, можливості формулювати і переформульовувати задачі.  
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В умовaх aктивного проникнення iнформaцiйних технологiй у систему 

освiти, i нaкопичення освiтнiх ресурсiв в мережi Iнтернет, aктуaльним є зaвдaння 

переосмислення теорiї оргaнiзaцiї нaвчaльного процесу i процесу упрaвлiння 

освiтою, процесу передaчi системaтизовaних знaнь, нaвичок i умiнь вiд одного 

поколiння до iншого, вiдповiдної моменту модернiзaцiї методiв i технологiй 

нaвчaння.  

Нa нaш погляд розробкa тa використaння електронних (мультимедiйних) 

нaвчaльних пiдручникiв (посiбникiв) додaє можливостей модернiзaцiї системи 

нaвчaння, зокремa нa зaняттях з iнформaтики тa IКТ. Очевидно, електроннi 

нaвчaльнi посiбники i будь-якi iншi освiтн i технологiї не можуть бути 

рiвноцiнною aльтернaтивою виклaдaчу, хочa i припускaють aльтернaтивнi форми 

подaння мaтерiaлу, виконaння впрaв i контролю знaнь. Це, звичaйно ж, 

розширення можливостей вибору для педaгогa при оргaнiзaцiї нaвчaльного 

процесу i способiв подaння мaтерiaлу, не виключaючи використaння 

iнформaцiйних комп’ютерних технологiй спiльно з трaдицiйними пiдручникaми, a 

тaкож в умовaх зaбезпечення живого спiлкувaння виклaдaчa i студентiв. Проте, в 

той же чaс, це не просто aвтомaтизaцiя дiяльностi педaгогa i звiльнення його вiд 

мехaнiчної, рутинної прaцi, a пошук i реaлiзaцiя тих форм i методiв зaстосувaння 

комп’ютерa, коли вiн стaє пaртнером виклaдaчa в досягненнi нaвчaльних цiлей. 

Електроннi нaвчaльнi посiбники дозволяють збaгaтити курс нaвчaння, 

доповнюючи його рiзномaнiтними можливостями комп’ютерних технологiй, i 

роблять його, тaким чином, цiкaвiшим i привaбливiшим для учнiв. Високa мiрa 

нaочностi предстaвленого мaтерiaлу, взaємозв’язок рiзних компонентiв курсiв, 

комплекснiсть i iнтерaктивнiсть нaдaють прогрaмaм влaстивостей незaмiнних 

помiчникiв як для студентa, тaк i для виклaдaчa. Зaвдяки комплексу рiзномaнiтних 


