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У статті подано педагогічний досвід використання інформаційних технологій у процесі 
вивчення курсу «Теорія ймовірностей і математична статистика», а також сформульовані 
переваги представленої методики в порівнянні з традиційними методами навчання студентів. 

 
 

Комп’ютерні технології в освіті 
мають великий вплив на педагогічні 
стратегії. Якщо аудіовізуальні оточення 
зручні для об’єднання в „традиційну” з 
педагогічної точки зору учбову 
аудиторію й ілюструють навчальний 
курс без зміни стратегії, то активне 
використання комп’ютерів призводить 
до суттєвих змін в педагогічних і 
навчальних стратегіях. Звичайно, не-
можливо машиною підмінити навчаль-
ний педагогічний процес, але не можна 
не визнати, що використання інформа-
ційних технологій відкриває перед 
викладачем нові можливості у виборі 
методів і засобів навчання та розробці 
власного підходу до навчального 
процесу. 

Не викликає сумніву, що 
комп’ютеризація педагогічного процесу 
дозволяє подолати недоліки традицій-
них форм навчання, зберігаючи при 
цьому усі їхні переваги, та  повніше і 
глибше реалізувати дидактичні принци-
пи вищої школи з метою підвищення 
ефективності навчання, розвитку і 
виховання студентів. Зміна традиційної 
системи підтримуючого навчання при-
водить до структурованих змін та 
акцентів у навчанні. В процесі навчання 
студент не просто засвоює навчальний 
предмет, а й вчиться використовувати 
інформацію, яку одержує, для форму-
вання нових знань. Використання 

інформаційних технологій дозволяє 
зробити більш доступним сприйняття 
абстрактних математичних об'єктів і 
методів. Разом з тим, особливої уваги 
заслуговує проблема місця і можливос-
тей застосування їх в навчальному 
процесі. Необхідно зазначити, що ефек-
тивність використання інформаційних 
технологій залежить не лише від їхньої 
технічної досконалості, а й значною 
мірою від методики застосування та від 
змісту навчального матеріалу. Запровад-
ження інформаційних технологій не 
повинно бути самоціллю, а має бути 
педагогічно виправданим та розгляда-
тись передусім з погляду педагогічних 
переваг, які вони можуть забезпечити 
порівняно з традиційною методикою 
навчання. 

Психолого-педагогічні і методичні 
основи проблеми використання комп’ю-
тера як засоба навчання та перспективи 
використання інформаційних техноло-
гій для інтенсифікації навчального 
процесу розкриті в дослідженнях 
вчених (В.П. Беспалько, В.Г.Болтян-
ський, Б.С.Гершунський, М.І.Жалдак, 
В.М.Монахов, Ю.С.Рамський, В.Г.Разу-
мовський, Н.Ф.Тализіна, І.Я.Яглом та 
ін.). 

З огляду методики навчання теорії 
ймовірностей та математичної статис-
тики, комп’ютеризація педагогічного 
процесу досить ефективно впливає на 
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рівень знань студентів, так як сприяє 
розвитку функціонального і теоретич-
ного стилю мислення та актуалізує 
проблему індивідуального підходу в 
навчанні. 

Метою даної статті є представлен-
ня та деякий аналіз особливостей 
методики застосування елементів інфор-
маційних технологій в процесі навчання 
теорії ймовірностей та математичної 
статистики в вищій школі. 

В цьому аспекті вважаємо доціль-
ним використання педагогічного прог-
рамного забезпечення GRAN1, яке 
розроблено під керівництвом академіка, 
доктора педагогічних наук М.І. Жалдака 
[3, 4, 5]. 

Покажемо можливість застосуван-
ня програмного засобу GRAN1 в 
процесі розв’язування ймовірнісно-
статис-тичних задач та проаналізуємо 
педагогічні переваги порівняно з 
традиційною методикою навчання. 

Пропонуємо розглянути задачу. 
Задача. За допомогою функції 

розподілу статистичних ймовірностей 
та полігону відносних частот дослідити 
коливання сум уставного капіталу в 
шести банках України (дані газети 
„Економіка і життя” №1-3, 2002р., 
табл.1): 

Таблиця 1 
 

ix  1 2 3 4 5 6 

in  5 10 15 20 40 10 
 
Розв’яжемо задачу традиційними 

методами. 
Розв’язування. Знайдемо об’єм 

вибірки: n = 5+10+15+20+40+10 = 100. 
Для кожної варіанти обчислюємо 

відносні частоти: 
1 2

3 4 5 6

5 10p 0,05; p 0,1;
100 100

15 20 40 10p 0,15; p 0,2; p 0,4; p 0,1.
100 100 100 100

∗ ∗

∗ ∗ ∗ ∗

= = = =

= = = = = = = =

Здійснюємо контроль: 
0,05 0,1 0,15 0,2 0,4 0,1 1+ + + + + =  

Побудуємо полігон відносних частот 
(рис.1): 

 
Рис.1 Полігон відносних частот 

Складаємо функцію розподілу 
статистичних ймовірностей згідно з 
означенням та властивостями. Вона 
матиме такий вигляд: 

Будуємо графік функції  (рис.2) 

ії ди  
розпо

 F (x)∗

Рис.2. Графік функц скретного
ділу статистичних ймовірностей 
 
Розв’яжемо задачу, використову-

ючи програму GRAN1. 
На екрані подано декілька 

конте и пркстн х меню ограми. бераємо Ви
зі списку об’єктів пункт „Стат. 
выборку”, який призначено для викори-
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стання при опрацюванні статистичних 
даних. Вказуємо тип даних, модель 
даних і ип графіку (рис  3). т .

 
Рис.3 Вибір об’єкту та типу даних, 

моделі і графіку 
Вводимо з клавіатури чи з файла 

на диску статистичні дані (рис.4). 

 
Рис.4 Введення статистичних 

даних ки вибір  
Складаємо ряд розподілу віднос-

них частот даної статистичної вибірки 
(рис.5). 

 
Рис. 5 Ряд розподілу відносних 

частот вибірки 
Відкривши пункт „Графік” меню 

програми, звертаємося до послуги „Побу-
дувати”. В вікні „Графік” з’явиться полі-
гон відносних частот даної статистичної 
вибірки (рис.6). 

В вікні даних для статистичної 
вибірки змінюємо тип графіку: графік 
полігону відносних частот на графік 

функції F (x)∗ . Будуємо графік функції 
дискретн розподілу статистичних ого 
ймовірностей F (x)∗  аналогічно тому, як  
ми це зробил и побудові графіку и пр
полігона (рис. 7). 

 
Рис. 6 Полігон відносних частот 

вибірки 

 
Рис. 7 Графік функції дискретного 

розподілу статистичних ймовірностей 
Треба зазначити, що комп’ютер 

виконує автоматично і практично миттєво 
всі розрахунки і побудови графіків – 
досить звернутися о відповідної послуги д
програми. Це дозволяє позбутися ру-
тинних обчислювальних і графічних опе-
рацій стосовно опрацювання статистичних 
даних, а економія часу дозволяє студентам 
глибше осягнути основи теорії ймо-
вірносте  та математичної ст тистик , дає й а и
змогу основну увагу звертати на з’ясу-
вання сутності досліджуваних процесів і 
явищ, побудову відповідних математич-
них моделей, інтерпретацію здобутих 
результатів, встановлення причинно-нас-
лідкових зв’язків між досліджуваними 
явищами. При такому ідході студенти п
самостійно здобувають знання, що сприяє 
формуванню дослідницьких вмінь та 
навчає творчо ислити.  м

Педагогічні дослідження показують, 
шо впровадження елементів інформацій-
них технологій в навчальний процес та 
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раціональне поєднання їх з традиційними 
методами навчання несе із собою суттєві 
педагогічні переваги: 

- дозволяє суттєво підсилити 
пізна л два ьну активність сту ентів до 
вивчення дисципліни; 

- залучає студентів до більш 
активної самостійної діяльності; 

- створює нову технічну основу 
для з ндійснення авчального процесу та 
надає можливості пред’явлення нав-
чальної інформації через використання 
сучасних засобів відеотехніки; 

- сприяє організації нових форм 
колективної роботи студентів; 

- дозволяє збільшити кількість та 
діапазон задач, що використовуються у 
навчальному процесі; 

- дозволяє якісно змінити контроль за 
діяльністю студентів, забезпечуючи його 
об’єктивність, оперативність, гнучкість; 

- створює умови для випереджа-
ючого навчання тих, хто має здібності і 
цікавість до математики; 

- надає навчанню прикладного, 
практ л ктично важ ивого хара еру; 

- забезпечує більш якісний рівень 
математичної і фахової підготовки 
студентів та ро виток їх інтелекту, з  
здібностей і нахилів;  

- забезпечує можливість студенту 
навчатиcя у відповідності з індивідуаль-
ними можливостями та в оптимальному 
для нього темпі; 

- дозволяє закріпити навички роботи 
з комп’ютерною технікою, що є важливим 
в підготовці сучасного фахівця. 

На нашу думку перспективи подаль-
шої роботи над окресленою проблемою 
мають бути пов’язані з удосконаленням та 
створенням нових напрямків і методик 

застосування інформаційних технологій в 
процесі навчання математики. 
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