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Вы доброй  и строгой быть не устали 
Остались красивой и в 75. 

С наукой по жизни Вы в ногу шагали 
И мы Вам желаем так дальше держать! 
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Розглядається профільна і рівнева диференціація як нерозривні елементи процесу навчання 
при вивченні теоретичного матеріалу початків теорії ймовірностей і вступу до статистики 
в ліцеях і класах з поглибленим вивченням математики. 

 
 

Одна з найочевидніших загальних 
тенденцій сучасної математики та її засто-
сування виявляється в різкому підвищенні 
значення тих розділів науки, які аналізу-
ють явища, що мають „випадковий” ха-
рактер і базуються на теорії ймовірностей. 

Сучасна реформа математичної освіти 
в школі привела до появи в навчальних 
програмах відносно нових змістових ліній: 

„Елементи теорії множин. Комбінатори-
ка”, „Початки теорії ймовірностей і вступ 
до статистики”. 

У ліцеях і класах з поглибленим вив-
ченням математики програма передбачає 
таку кількість годин: початки теорії 
ймовірностей – 25-30; елементи статисти-
ки 10-12. Постає питання: який зміст 
вкласти в цей відведений час? Тим більше, 



 
 
 

© Trunova O. 
 

 

165

в пояснюваній записці до програми для 
класів з поглибленим вивченням матема-
тики підкреслено, що вчитель може варію-
вати кількість годин, які відводяться на 
вивчення певної теми, доповнити зміст 
тем деякими додатковими теоретичними і 
практичними питаннями. Незважаючи на 
наявність значної кількості публікацій, 
окремих дисертаційних досліджень, під-
ручників, навчальних посібників, в яких у 
тій чи іншій мірі розглядається проблема 
навчання початків теорії ймовірностей і 
вступу до статистики в класах і школах з 
поглибленим теоретичним і практичним 
вивченням математики і з урахуванням 
змін, які відбуваються в сучасній школі, та 
більш високих вимог вищої школи, щодо 
знань і умінь із стохастики, ряд аспектів 
цієї проблеми виявилися не в достатній 
мірі розкритими. Вони потребують по-
дальшої розробки. Так, наприклад, не виз-
начена повною мірою структура теоретич-
ного матеріалу в умовах диференціації 
навчання в школах нового типу. 

Отже, завданнями даної статті є: 
1) сформулювати загальну концепцію ди-
ференціації навчання початків теорії 
ймовірностей і вступу до статистики в 
ліцеях і класах з поглибленим вивченням 
математики; 2)запропонувати втілення цієї 
концепції на прикладі вивчення понять 
математичного сподівання і дисперсії. 

Було б по меншій мірі дивно, якщо 
хтось-би став наполягати на вивченні у 
школі навіть у класах з поглибленим вив-
ченням математики тих поглядів на теорію 
ймовірностей, які пропонують сучасні 
підручники, що використовуються для ви-
щих закладів освіти, тим більше студентів 
математичних спеціальностей. Завдання 
полягає в тому, щоб на доступному учням 
рівні подати основи сучасної науки.  

При навчанні початків теорії ймовір-
ностей і вступу до статистики в школі 
будемо спиратися на відоме положення 
педагогіки про те, що пізнання наукове і 
пізнання у процесі навчання – різні речі. 

Проблема співвідношення навчання і 
наукового пізнання не нова. Вона за-
гострилась в умовах науково-технічної ре-
волюції за рахунок об’єму наукових знань, 
високого темпу їх зростання, перетворен-
ня науки у безпосередню виробничу силу, 

значного підвищення теоретичного рівня 
галузей науки. Ця обставина диктує 
необхідність проведення глибокої „дифе-
ренціації” розкриття окремих питань, що 
входять у програми навчання [8]. 

На наш погляд диференціації як про-
фільній так і рівневій повинні підлягати 
різні питання програми. 

Найчастіше в підходах до диферен-
ціації навчання враховуються властивості 
особистості, що відбивають індивідуально 
придбаний досвід: знання, уміння, навич-
ки, научуваність як темп просування у 
навчанні, досвід емоційно-оціночних від-
носин і різноманітної діяльності. Ці 
властивості особистості легше вивчаються 
й дійсно визначають можливості диферен-
ціації в навчанні, тому що відбивають й 
актуальний рівень і найближчий рівень. 
Однак ці якості можуть підказати рівневу 
диференціацію в навчанні на певному 
етапі, але не завжди відбивають можли-
вості школяра в профільної диференціації. 

Кожна дитина характеризується свої-
ми задатками, здібностями і можливостя-
ми, а також її індивідуальними особли-
востями, що визначаються соціальним 
середовищем, навчанням, вихованням, 
діяльністю. Звичайно, врахувати всі 
варіанти відмінностей школярів у 
психічному і пізнавальному планах 
неможливо, але виділивши найголовніші, 
характерні, можна поділити учнів на 
типологічні групи, проте єдиного підходу 
до такого поділу не існує. 

Василенко І.Я. виділяє два критерії 
вивчення індивідуальності учня для засто-
сування індивідуального підходу: рівень 
математичних здібностей і рівень пізна-
вальної активності. 

Слєпкань З.І. і Забранський В.Я. роз-
глядають здатність до навчання, темп нав-
чання і рівень пізнавального інтересу. 

Калмикові З.І. в основу типологічного 
групування школярів пропонує покласти 
рівень научуваності і рівень засвоєння 
знань(навченість). 

За „Концепцією математичної освіти 
12-річної школи” математична підготовка 
забезпечується двомірною моделлю 
диференціації навчання, основні поняття 
якої – курс математики і рівень вимог.  
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Тому початки теорії ймовірностей і 
вступу до статистики в школі можуть мати 
різну інформаційну і інтелектуальну єм-
ність, діагностико-прогностичну спрямова-
ність та соціальну ефективність (обсяг 
стохастичних знань має бути достатнім для 
успішної майбутньої трудової та навчальної 
діяльності, а також різнитися способами 
упорядкування матеріалу, ступенем узагаль-
нення знань, співвідношенням між теоре-
тичними і емпіричними знаннями. 

Рівень вимог до учнів, що вивчають 
початки теорії ймовірностей і вступу до 
статистики, включає переліки опорних 
уявлень, знань, навичок, умінь, і способів 
математичної діяльності.  

У диференційованому навчанні ма-
тематиці ми дотримуємося концепції єд-
ності рівневої і профільної диференціації. 
Кожен із цих двох різновидів диферен-
ціації один без одного неповноцінний. 
Розкриємо внутрішню єдність двох назва-
них видів диференціації. 

По-перше, "високий" рівень навчання 
математики в школі не може бути повною 
мірою здійснимо, якщо він не спрямова-
ний на профільну диференціацію. Про-
фільна диференціація є найважливішим 
засобом здійснення рівневої диферен-
ціації. Не використати першу як важіль 
для приведення в дію всіх можливостей 
другої – означає заздалегідь запланувати 
занижену ефективність навчання в порів-
нянні з тією, якою вона могла б бути. 

По-друге, профільна диференціація є 
ефективним засобом варіативності рівнів 
навчання предмету, і незалежно від того, чи 
ведеться навчання математики в матема-
тичному, технічному, гуманітарному, при-
родничо-біологічному або звичайному кла-
сі, без профільної диференціації неможлива 
ефективна рівнева диференціація. 

По-третє, вибір профільності навчання 
ніскільки не знижує значимості рівневой 
диференціації, а змінює лише можливості 
її здійснення. 

У реальності рівнева і профільна 
диференціації – нерозривні елементи єди-
ного процесу диференціації навчання. 
Взагалі, розчленовування диференціації на 
два види корисно для того, що б більш 
різнобічно й глибоко, детально й повно 
вивчити проблему диференційованого 

навчання і забезпечити належний рівень 
навчання математики. 

Застосування диференціації навчання 
може бути використане на різних етапах 
уроку, а саме на етапі введення нового 
матеріалу, на етапі самостійної роботи 
учнів по вивченню нового й самостійної 
роботи із застосуванням вивченої теорії до 
розв’язання задач, можливості поділу 
самостійної роботи за ступенями допо-
моги з боку вчителя учням, на етапі робо-
ти з підручником, диференційований 
контроль підготовленості до уроку, дифе-
ренціація домашнього завдання, дифе-
ренціація оцінки знань. 

Зупинимося на стилі навчання теоре-
тичних питань з початків теорії ймовір-
ностей і вступу до статистики в класах 
різних профілів. Вибір цього стилю є 
досить істотним. Тут треба йти шляхом 
розумного компромісу між строгістю, 
доступністю й прикладною спрямова-
ністю, не забуваючи про жодну. Якого 
рівня строгості дотримуватися, що і як 
доводити?  

У технічних, економічних, природни-
чих класах доцільно акцентувати увагу на 
прикладній і практичній спрямованості 
змістової лінії. Методика навчання повин-
на бути спрямована на формування вмінь 
моделювати реальні ймовірнісні процеси, 
розвиток умінь, імовірнісного мислення, 
посилення міжпредметних зв'язків.  

У математичних класах виклад мате-
ріалу носить досить абстрактний характер з 
високим ступенем формальних доведень, 
залишаючи більшу частину матеріалу, що 
вивчається, для самостійної роботи. Більшу 
ефективність дає лекційна форма роботи з 
наступними семінарськими заняттями. 

Для реалізації основних цілей диферен-
ційованого навчання в школі необхідні 
якісно інші підходи до вивчення теоретич-
ного матеріалу і системи задач і вправ, які й 
повинні виступати як засіб інтеграції різних 
тем початків теорії ймовірностей і вступу 
до статистики, що буде сприяти ліквідації 
перевантажень учнів навчальним матеріалом.  

Коли йде мова про принципи відбору 
змісту початків теорії ймовірностей і всту-
пу до статистики відзначимо, що найваж-
ливішою особливістю сучасного етапу роз-
витку школи, є розвиток і широке впровад-
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ження рівневої і профільної диференціації, 
що припускає максимальну гнучкість як у 
визначенні самого обсягу навчального ма-
теріалу, так й у вимогах до рівня оволо-
діння ним інформацією різними учнями. 

Одним з основних компонентів проце-
су навчання є учбове пояснення, яке 
формує знання, навички, уміння, навички, 
мотиви діяльності. Учбове пояснення на 
відміну від пояснення при науковому 
пізнанні перш за все відрізняється 
„необхідністю одночасного розкриття 
категоріальної сітки (мови науки), і сут-
ності того, що пояснюють” [8]. Тому, 

говорячи про методику введення поняття 
математичного сподівання, ми маємо на 
увазі, як означення цього поняття, так і 
розкриття імовірнісного, механічного, еко-
номічного змісту математичного сподіван-
ня відповідно до профілів навчання. 

Формальним означенням математично-
го сподівання і дисперсії передує евристич-
на бесіда, що містить наочні приклади як у 
[3] або розгляд певної прикладної задачі. 

Задача. Відомі закони розподілу 
випадкових величин Х і У – числа очок, 
що вибиваються 1-м і 2-м ліцеїстом під 
час проведення польових стрільб. 

 
 
Необхідно з’ясувати, хто з двох 

ліцеїстів стріляє краще. Розглядаючи ряди 
розподілів випадкових величин Х і У 
відповісти на це запитання далеко не просто 
через безліч числових значень. До того ж у 
першого ліцеїста достатньо великі 
ймовірності (наприклад, більше 0,1) мають 
крайні значення числа очок, які 
вибиваються (Х = 0, 1 і Х = 9, 10), а у другого 
ліцеїста – проміжні значення (У = 4, 5, 6).  

Хто на вашу думку стріляє краще? 
Очевидно, що з двох ліцеїстів краще 

стріляє той, хто в середньому вибиває 
більшу кількість очок. Таким середнім 
значенням випадкової величини є її 
математичне сподівання. 

Назва терміна пов’язана з початковим 
періодом виникнення теорії ймовірностей, 
коли її область застосування обмежувалась 
азартними іграми. Гравця цікавило середнє 
значення виграшу, на який він сподівався. 

Означення. Математичним сподіван-
ням дискретної випадкової величини Х 
називається сума добутків всіх її значень 
на відповідні їм ймовірності: 

( ) ∑
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i
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Розглянемо його імовірнісний зміст і 
основні властивості. 

Нехай проведено п послідовних випро-
бувань, в яких випадкова величина Х набуде 
значення kxxx ,...,, 21 , до того ж значення 1x  

з’явилось 1m  раз, 2x  – 2m  раз, значення kx  
з’явилось km  раз. Зрозуміло, 

nmmm k =+++ ...21 . Знайдемо середнє 
арифметичне всіх цих значень і позначимо 
його x , маємо: 
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Зауважимо, що дріб 
n

mi  є не що інше, 

як відносна частота того значення ix , що 
з’явиться в п випробуваннях, тобто 
статистична ймовірність. Позначимо цей 

дріб i
i p

n
m

≈  і запишемо тепер середнє 

арифметичне таким чином: ∑
=

≈
k

i
ii pxx

1

. 

Тобто імовірнісний зміст одержаного 
результату такий: математичне сподівання 
наближено дорівнює (чим більше випро-
бувань, тим точніше) середньому арифме-
тичному спостережних значень випадко-
вої величини.  

Обчислимо ( )XM  і ( )YM  в задачі 
про стрільців: 

( )
;36.520.01012.09...04.02

10.0115.00
=⋅+⋅++⋅+

+⋅+⋅=XM  
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( )
.36.502.01004.09...05.02

03.0101.00
=⋅+⋅++⋅+

+⋅+⋅=YM  

Тобто математичне сподівання числа 
очок, які вибивають два ліцеїсти однакове. 

Отже, математичне сподівання теж не 
може в достатній мірі характеризувати 
дискретну випадкову величину. Але, як 
говорилося вище, у 1-го ліцеїста значні 
ймовірності мають крайні значення, які 
сильно відмінні від ( )XM , а у другого 
навпаки. – значення близькі до ( )YM . 

Хто з них стріляє краще? 
Очевидно, краще стріляє той ліцеїст, у 

кого при однакових математичних споді-
ваннях числа вибитих очок менше відхи-
лення (розсіювання) цього числа відносно 
математичного сподівання. 

У якості такої характеристики розгля-
дають дисперсію. Слово дисперсія означає 
„розсіювання”. 

Означення. Дисперсією ( )XD  випад-
кової величини Х називається математич-
не сподівання квадрата її відхилення від 
математичного сподівання: 

( ) ( )[ ]2XMXMXD −= . 
У якості характеристики розсіювання 

неможливо брати математичне сподівання 
відхилення випадкової величини від її 
математичного сподівання, оскільки за 
властивостями математичного сподівання 
ця величина дорівнює нулю для будь-якої 
випадкової величини. 

Для обчислення значення дисперсії 
користуються такою теоремою. 

Теорема. Дисперсія випадкової вели-
чини дорівнює різниці між математичним 
сподіванням квадрату випадкової величи-
ни та квадратом математичного сподіван-
ня, тобто ( ) ( ) ( )[ ]22 XMXMXD −= . 

Доведення даної теореми для всіх 
профілів обов’язкове.  

Обчислимо дисперсію і середнє квад-
ратичне відхилення для задачі про стріль-
би. Зручно буде спочатку визначити мате-
матичні сподівання квадратів випадкових 
величин: 

( )
.34.4220.01012.09...04.02

10.0115.00
222

222

=⋅+⋅++⋅+

+⋅+⋅=XM  

Тоді за формулою  
( ) 61.1336.534.42 2 =−=XD ,  

а ( ) 69,3=Xσ . 
Аналогічно: ( ) 17.4=YD , а ( ) 04.2=Yσ . 

Отже, при рівності середніх значень 
числа очок, які вибивають ліцеїсти 
( ( ) ( )YMXM = ), їх дисперсії, тобто харак-
теристики розсіювання відносно середнього 
значення відрізняються. У другого ліцеїста 
менше: ( ) ( )YDXD < . Зрозуміло, що для 
отримання більш високих результатів 
стрільби у порівнянні з першим ліцеїстом, 
необхідно змістити „центр” розподілу числа 
очок, які вибиваються, тобто збільшить 

( )YM , навчиться краще цілитись у мішень. 
Розглянемо приклади необхідні для 

роз’яснення змісту математичного споді-
вання як середнього значення випадкової 
величини і дисперсії як міри „розсіюван-
ня” відносно середнього. 

У класі технічного профілю залучаєть-
ся механічна аналогія. У цій аналогії 
математичне сподівання відповідає абсци-
сі центра мас.  

Математичному сподіванню можна нада-
ти дуже наглядну механічну інтерпретацію. 

Уявимо собі стержень (відрізок осі 
абсцис), на якому в точках хі нанизані кулі 
масою рі (рис. 1). Використовуючи шкільні 
знання з фізики можна вивести, формулу 
центра мас такої системи, що знаходиться у 
точці з координатою, і дорівнює М(Х). 

Рис.1
Якщо уявити, що кожна матеріальна 

точка з абсцисою ix  має масу, яка дорів-
нює ip  ( ni ,...,2,1= ), а вся одинична маса 
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(∑
=

=
n

i
ip

1
1) розподілена між цими точка-

ми, то математичне сподівання це абсциса 
центра мас системи матеріальних точок, 
що відповідають розподілам X  і Y  у 
задачі 1. Центри мас співпадають 

( ) ( ) 36.5== YMXM  (див. рис.1). Якщо 
використати механічну інтерпретацію 
розподілу випадкової величини, то її 
дисперсія це момент інерції розподілу мас 
відносно центру мас (математичного 
сподівання). 

( )
m

mm
мц ppp

pxpxpx
xXM

+++
+++

==
...
...

21

2211
.. . 

В класі економічного профілю розгля-
немо числові характеристики з економіч-
ної точки зору. Розглянемо будь-яку 
операцію, прибуток від якої буде випад-
ковою величиною Х, тоді середній очіку-
ваний прибуток – це математичне споді-
вання. А середнє квадратичне відхилення 

( )Xσ  – це міра розсіювання можливих 
значень прибутку, який вважають мірою 
ризику. Умова прикладної задачі для 
економічного класу може бути такою. 

Задача. Два банки А і Б мають такі 
прогнози щодо прибутку на наступний рік: 

 

 
 

Підрахувати середній очікуваний 
прибуток (математичне сподівання) та 
економічний ризик (середнє квадратичне 
відхилення) для вкладників у банки А та Б. 

Ми вважаємо, що саме завдяки 
диференціації навчання можна створити 
умови для досягнення підвищеного і 
поглибленого рівня з початків теорії 
ймовірностей і вступу до статистики в 
учнів ліцеїв і класів з поглибленим 
вивченням математики, які мають для 
цього бажання і можливості. 
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