
Візуалізація, 

інтерактивні моделі

та логіко-маніпуляційні ігри

у викладанні загальної біології
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Візуалізація

Візуалізація — метод представлення інформації у вигляді оптичного 

зображення (наприклад, у вигляді рисунків та фотографій, графіків, діаграм, 

структурних схем, таблиць, карт і т. д.). Ефективно застосовувати для 

представлення інформації, що не мала графічного відображення 

(наприклад, температури, розподілу рівнів електромагнітних полів і т. д.). До 

візуалізації відноситься представлення даних.



LOGO

Логіко-маніпуляційні ігри

”Логічною грою можна вважати лише таку гру, в якій завдання гравця полягає в 

тому, щоб шляхом аналізу вихідної та отриманої у ході гри інформації логічно 

вивести певну нову для нього інформацію. Гравця, який вирішує поставлене 

завдання, ми будемо вважати єдиним гравцем, а гравця, який надає 

інформацію, ми будемо називати інформатором.”
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Моделі

Модель (лат. modulus — «міра, 

аналог, зразок») — спрощене 

представлення реальних об’єктів і 

систем (живих організмів, 

інженерних конструкцій, суспільних 

систем, різноманітних процесів 

тощо).
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Моделювання

Моделювання — дослідження об’єктів пізнання на їх моделях; побудова та 

дослідження моделей реально існуючих предметів, явищ та процесів.

«Ментальні моделі є серцем і душею свідомої думки. Всі вищі тварини 

створюють і використовують їх, коли думають; втім, люди є 

неперевершеними конструкторами моделей, створюючи ментальні 

моделі нашим мозком та фізичні моделі нашими руками, нашими 

голосами та нашими жестами. За допомогою цих моделей ми створюємо та 

демонструємо нашу внутрішню (суб'єктивну) реальність.»

У самців є 6 сигналів: 

Крак (К), Крак-у (К+), 

Хок (H), Хок-у (H+), 

Вак-у (W+) та Бум (B) 

www.pnas.org/content/

106/51/22026.full
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Вимоги до моделей

Адекватність – відповідність моделі вихідній реальній системі, урахування

найбільш важливих якостей, зв’язків і характеристик. 

Точність – ступінь співпадіння отриманих при моделюванні результатів із

попередньо встановленими. 

Універсальність – застосовуваність моделі для аналізу ряду однотипних систем, 

застосовуваність моделі для вирішення більшого кола завдань.

Доцільна економічність – використання мінімальної кількості вхідних параметрів

для оцінки максимальної кількості вихідних.

Застосовуваність моделі, умови застосування
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Вимоги до моделей-2

Адекватність освітнім завданням – можливість ефективного застосування

моделі з дидактичною метою. 

Ящик Гальтона

Мітохондріальна Єва

Марков А. Эволюция человека 

(Книга первая. Обезьяны, кости 

и гены) - М.: Астрель: CORPUS, 

2011.

normal_distribution.flv
PlancheDeGalton.xls
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Навчання

Моделювання Ігри

Навчання,   

моделювання,                     гра
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Інтерактивні моделі та анімації – це мультимедіа-компоненти, що

демонструють на екрані комп’ютера динамічну візуальну модель явища, 

технічного/біологічного об’єкта або процеса. Вони містять активні елементи

керування параметрами моделі та елементи навігації. 

У інтерактивного об’єкта поведінка та спосіб відображення (візуалізація) 

залежать від дій користувача.

Інтерактивні моделі

http://college.ru/pedagogam/modeli-urokov/po-predmetam/560/
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Інтерактивні моделі і об’єкти

Інтерактивна схема Інтерактивний малюнок Інтерактивний колаж

Керована анімація Анімація з параметрами Багатопараметрична

модель об’єкта

Модель-тренажер Модель-конструктор Ігрова навчальна модель
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Комп'ютерні моделі: 

імітація vs інтерпретація 

Доповнена реальність (augmented-reality)

http://pics.livejournal.com/kozlenkoa/pic/0001136c/
http://pics.livejournal.com/kozlenkoa/pic/000127gf/
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… та нові пристрої

Використання гіроскопів і 

управління в іграх за 

допомогою переміщення 

пристрою

Той же принцип у фізичному 

конструкторі Algodoo: при 

повороті пристрою рідина 

«виливається»
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Art-science, настольні ігри

Д. Гудсел з паперовою моделлю

ДНК – освітній розділ сайту 

Protein Data Bank 

Музей науки, мистецтва 

та сприйняття 

Exploratorium у Сан-

Франциско, США

A Cabinet of Curiosity

Настольні

ігри

file:///F:/AKozlenko/www4/img/cari/exploratorium/exploratorium6.jpg
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Моделі на прикладі
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Моделі на прикладі

http://www.kozlenkoa.narod.ru/photoalbum.htm
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Дякую за увагу!

Козленко Олександр Григорович

науковий співробітник

лабораторії хімічної і біологічної освіти

Інституту педагогіки Національної академії

педагогічних наук України

kozlenkoa@mail.ru

http://www.kozlenkoa.narod.ru

mailto:kozlenkoa@mail.ru

