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Однією  з  основних  причин  широкого  використання  комп'ютерів  у  всіх 
областях нашого життя є необхідність моделювання різних і досить складних 
процесів.  Комп'ютерне  моделювання  є  зараз  невід'ємним  компонентом  всіх 
спеціальностей,  тим більше інформаційного напрямку,  і  засобів  навчання  на 
всіх рівнях сучасної освіти [1]. 

Практика  показує,  що  вивчення  дисциплін  технічного  характеру 
неможливо без застосування персональних комп'ютерів, як у процесі навчання, 
так і поточного контролю. Застосування комп'ютерів активізує процес вивчення 
технічної  дисципліни  студентами,  полегшує  та  прискорює  засвоєння  нового 
матеріалу й контроль, що в підсумку підвищує якість навчання та поглиблює 
знання студентів. Застосування в роботі вищої школи знайшли як стандартні 
CAD  системи,  так  і  розроблювані  на  кафедрах  комп'ютерні  програми  для 
проведення лабораторних занять. 

Важливим аспектом застосування комп'ютерних технологій є дистанційне 
навчання, яке стосовно математичного моделювання технічних об'єктів і систем 
обумовлено рядом особливостей:
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― відсутністю або недостатністю лабораторної бази на місці навчання;
― конкретним  асоціативним  мисленням  студентів,  що  сприймають 

досліджувану дисципліну в аспекті свого професійного й життєвого досвіду.
Урахування  першої  із  цих  особливостей  припускає  застосування 

комп’ютерного  інтерактивного  моделювання  замість  лабораторних  робіт  на 
реальному устаткуванні. Інша особливість викликає необхідність моделювати 
конкретні завдання в ході виконання лабораторного практикуму [2].

Використання  комп'ютерів  пов'язано  з  рішенням  цілого  ряду  завдань 
розвитку  технічної  освіти.  Автоматизовані  навчальні  системи  повинні 
застосовуватися як доповнення й пояснення лекційного курсу, для поточного 
контролю знань на практичних заняттях, а також для автоматизації проведення 
лабораторних робіт.

Лабораторний  практикум  для  технічних  спеціальностей  є  однією  із 
провідних  форм  роботи.  Головна  мета  практикуму  –  експериментально 
підтвердити  теоретичні  положення  досліджуваної  науки,  забезпечити 
розуміння  тими,  яких  навчають,  основних  закономірностей  і  форм  їхнього 
прояву,  сформувати  в  майбутніх  фахівців  професійний  підхід  до  наукових 
досліджень, прищепити навички експериментальної діяльності.

Комп'ютерні  навчальні  системи  на  кафедрі  інформаційних  технологій 
проектування  в  машинобудуванні  ОНПУ  широко  використовуються  на  всіх 
стадіях проведення лабораторних занять: планування експерименту, обробка й 
аналіз даних, оформлення результатів досліджень. 

Можливість  комп'ютерного  моделювання  технічних  об'єктів  і  систем  є 
природним  і  єдиним  способом  практично  застосувати  знання,  органічно 
об'єднати  теорію  й  практику,  познайомити  з  напрямками  розвитку 
дослідницької  й  експериментальної  науки,  розвивати  інтерес  до  науково 
самостійної  творчої  роботи  студентів.   При  цьому  прикладна  програма,  що 
імітує натурний експеримент, є частиною цілого комплексу тісно взаємодіючих 
один з одним навчальних програм.

Проведення  експерименту  –  основний  етап,  на  якому  комп'ютерна 
навчальна система може бути використана як  модель і обчислювач. При цьому 
доступно проведення необхідних математичних розрахунків,  вибір потрібних 
режимів роботи установок,  параметрів  технічного об'єкта  або системи й т.п. 
Одночасно  система,  аналізуючи  роботу  студентів,  надає  їм  додаткові 
можливості для контролю своєї діяльності у вигляді графічного подання ходу 
експерименту  або  підсумкові  й  проміжні  таблиці.  Крім  того,  комп'ютерна 
навчальна  система  застосовується  для  керування  й  обробки  даних  з 
відображенням інформації про хід експерименту за допомогою візуалізації його 
результатів,  що  дозволяє  спостерігати  залежність  технічного  об'єкта  або 
процесу від вхідних параметрів. 

Все  вищевказане  дозволяє  наблизити  чисельний  експеримент  до 
природного досвіду. Робота з такою моделлю цікава й учить студентів розуміти 
характер найважливіших рівнянь системної  динаміки,  розвиває дослідницьку 
інтуїцію.  Як  приклад   можна  привести  проблему  багатьох  тіл  у  механіці. 
Рівняння  руху  й  залежність  сил  від  координат  і  швидкостей  відомі  для 
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широкого  класу  об'єктів,  але  повне  аналітичне  рішення  отримане  лише  для 
завдання двох тел. Моделювання на комп'ютері є ефективним засобом аналізу 
поведінки  механічних  систем,  появи  біфуркацій  у  нелінійних  динамічних 
системах. Істотно, що чисельний експеримент дозволяє прогнозувати ефекти, 
що  не  спостерігалися  раніше  та  досліджувати  системи,  недоступні  для 
натурного експерименту. Таким чином, використання обчислювальної техніки 
дозволяє  одержати  наслідки,  що  утримуються  у  теоретичних  положеннях, 
зіставляти їх з результатами досвіду та коректувати вихідну модель [3].

Наступним важливим напрямком застосування комп'ютера у вищій освіті є 
моделювання  складних  натурних  експериментів,  у  яких  є  оптимізація 
параметрів  досліджуваного  технічного  об'єкта,  вибір  режимів  його  роботи, 
попередня оцінка очікуваних ефектів. Яскравим прикладом тут може служити 
цикл  робіт  з  моделювання  динамічних  диссипативних  систем.  Доцільно 
моделювати  нелінійну  автоколивальну  Ван  дер  Поля,  динамічну  систему 
Дуффінга із зовнішнім впливом, детермінований хаос на прикладі аттрактора 
Лоренца. Ці завдання порівняно прості для програмування, тому що приводять 
до  систем  звичайних  диференціальних  рівнянь.  Відповідні  алгоритми  не 
вимагають  більших  витрат  машинного  часу,  а  поводження  систем  зручно 
представити у вигляді фазового портрета. 

Цілий  ряд  цікавих  завдань  поставлений  для  ілюстрації  коливальних 
процесів у системі з одним ступенем волі. При вивченні коливань розподілених 
систем можна обчислювати власні частоти стрижнів і струн при різних умовах 
закріплення. Ці завдання приводять до трансцендентних рівнянь, для рішення 
яких існують прості алгоритми.

Для  створення  стохастичних  фракталів  можливе  моделювання 
Броунівського  руху  часток,  одним  із  прикладів  моделювання  ітераційних 
процесів  є  аналіз  дифузії  кольору  або  моделювання  розвитку  й  вгасання 
епідемії, що дозволяє описувати життєвий цикл багатьох технічних систем.  

Таким  чином,  для  математичного  моделювання  складних  технічних 
об'єктів  студенту  необхідно  мати  знання  і  уміннями  в  області  інженерної 
справи, математики, програмування. Підготовка таких фахівців становить один 
із  ключових  напрямків  кафедри  інформаційних  технологій  проектування  в 
машинобудуванні ОНПУ. Успіх у рішенні зазначеної проблеми в значній мірі 
залежить  від  зміцнення  міждисциплінарних  зв'язків  між  курсами  вищої 
математики,  чисельних методів в  інформатиці,  моделювання систем, методів 
синтезу  й  оптимізації,  програмування  й  інженерних  дисциплін.  Сполучною 
ланкою при цьому є   математичні  моделі  явищ і  процесів,  що є  предметом 
вивчення  в  дисциплінах  природно-наукового  циклу,  та  є  в  основі 
функціонування технічних об'єктів у конкретних областях техніки. Цей зв'язок 
забезпечує  методичну  єдність  і  наступність  циклів  математичної,  природно-
наукової і спеціальної підготовки майбутнього інженера [4].

Загальні  ідеї  моделювання  як  універсального  підходу  до  вивчення 
складних  об'єктів  використаються  практично  у  всіх  навчальних  курсах.  Мо-
Моделювання  по  праву  виступає  загально-дидактичним  засобом  і  основним 
методом  придбання  знань,  що  обумовлює  важливість  цілеспрямованого 
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навчання  цьому  методу  у  вищій  школі.  У  сучасній  освіті  зростає  роль 
комп'ютерного  моделювання  як  методу  пізнання  у  зв'язку  зі  збільшенням 
частки  абстрактного  у всіх навчальних дисциплінах.  Навички по побудові  й 
дослідженню  інформаційних  моделей  різного  виду  ставляться  до  розряду 
загально-навчальних навичок.
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