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Йдеться про те, що в сучасній шкільній освіті доцільно починати вивчення елементів 

стохастики в 6-7 класах загальноосвітньої школи. В роботі наводиться система вправ, яка на 
інтуїтивному рівні допоможе ознайомитися з елементами стохастики. 

 
 
Дуже давно педагогів і математиків 

турбує питання про введення у шкільний 
курс математики елементів стохастики. 
Закони детермінації, на вивчення яких 
орієнтована сучасна шкільна освіта, одно-
боко розкривають сутність оточуючого 
світу. Розгляд випадкового характеру різ-
них явищ поза увагою школи. Задачі, які 
ставить перед вчорашніми школярами 
життя, здебільшого пов�язані з аналізом 
впливу випадкових факторів і прийняття 
правильних рішень у ситуаціях, які мають 
ймовірнісну основу. Стиль мислення, зас-
нований на врахуванні стохастичних явищ 
та застосування результатів їх аналізу не-
обхідні досліднику та інженеру, біологу та 
економісту, метеорологу та керівнику під-
приємства. Знання методів статистичного 
аналізу явищ оточуючого світу, техноло-
гічних та економічних процесів потрібний 
всім сучасним спеціалістам. 
Знання елементів стохастики (науки 

про випадкові явища та їх аналіз) потрібні 
учневі при вивченні багатьох предметів 
шкільного курсу, бо вивчення більшості 
закономірностей, що розглядаються у фі-
зиці, біології, хімії та інших шкільних дис-
циплінах, потребує використання понять 
стохастики. 
Таким чином, доцільність впроваджен-

ня у шкільну математичну освіту нової 
змістової лінії � елементів стохастики � не 
викликає сумнівів. 
Хоча до цих пір можна зустріти в літе-

ратурі заперечення вивченню елементів 
стохастики, зокрема О.С.Івашев-Мусатов 
пише: �розв�язування ймовірнісних задач з 
самого початку вимагає істотного застосу-
вання інтуїції і здорового глузду. Це абсо-
лютно не притаманно курсу математики в 

школі, тому введення теорії ймовірностей в 
школі � протипоказано� [7]. Однак �засто-
сування інтуїції і здорового глузду� вима-
гає навчання будь-яких дисциплін, і це ціл-
ком притаманно як курсі математики в 
школі, так і курсу фізики, хімії, інформа-
тики та інших дисциплін, тому з наведеним 
твердженням погодитися ніяк не можна. 
Однією з актуальних проблем, яка ви-

никає на цьому етапі, є вирішення питання 
про доцільність введення елементів сто-
хастики у 6-7 класах. 
На думку багатьох педагогів і матема-

тиків, �нова� математика, завдяки своєму 
�скінченному� характеру, набагато доступ-
ніша для початківців, ніж такі розділи 
математики, як, наприклад, математичний 
аналіз. Елементи стохастики, завдяки своє-
му прикладному значенню, можуть швид-
ше зацікавити учнів і викликати менше 
труднощів у процесі навчання вже на ран-
ніх стадіях [8, 9, 13]. 
Однак обсяг матеріалу та місце стохас-

тики у шкільному курсі математики 
повинні визначатися певною мірою взає-
мозв�язками з іншими шкільними пред-
метами. Тобто потрібно враховувати, які 
елементи стохастики можуть бути засто-
совані під час вивчення окремих тем ін-
ших дисциплін природничого циклу. 
Оскільки елементи стохастики віднос-

но нова складова шкільної математики, і 
на сьогодні ще немає достатнього досвіду 
навчання цього розділу, то відчувається 
нестача методичної літератури для вчи-
телів, збірників відповідних задач і вправ; 
існує необхідність популяризації знань 
елементів стохастики серед школярів. 
В сучасній школі вивчення елементів 

стохастики за програмою [1] починається у 
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8 класі для класів з поглибленим вивчен-
ням математики та з 10 класу для загаль-
ноосвітніх класів [2]. Але для полегшення 
сприймання навчального матеріалу з інших 
навчальних предметів необхідно елементи 
стохастики, що вивчаються у 10 класі, 
перенести хоча б до програми 9 класу. 
Основними цілями навчання елементів 

стохастики є навчити учнів аналізувати 
процеси і явища, що мають імовірнісний 
характер, та вміти застосовувати отримані 
знання для оцінювання різноманітних 
подій навколишнього світу, відбування 
яких найчастіше залежить від багатьох 
випадкових чинників, детерміноване вра-
хування яких неможливе. Очевидно, вив-
чення даної теми буде ефективним лише 
за умови, що вчитель спирається на існую-
чу базу математичних знань учнів, їх жит-
тєвий досвід, сформованість абстрактного 
мислення, здатність до узагальнень. 
В ситуації, що склалася в сучасній 

шкільній освіті доцільно починати вивчен-
ня елементів стохастики ще в 6 � 7 класах 
загальноосвітньої школи. 
До проблеми пропедевтики елементів 

стохастики в 6 � 9 класах зверталися Л.М.Ри-
балова, М.Глеман, Т.Варга, Г.В.Степенко та 
інші педагоги та математики [3,4,5,6]. 
На перших етапах навчання елементів 

стохастики доцільно звернути увагу на те, 
щоб експерименти проводилися по мож-
ливості в однакових або досить близьких 
умовах, а дітям пропонувалися завдання, 
результати яких вони могли б передба-
чити, спираючись на свій життєвий досвід. 
Дуже важливо вивчати також ті явища, 

які не залежать від волі людини: погода, 
врожайність тощо. 
Звернемося до зарубіжного досвіду 

вивчення елементів стохастики в молод-
шому і середньому шкільному віці. 
У більшості зарубіжних країн накопи-

чено значний досвід навчання елементів 
стохастики у курсі математики середньої 
школи. Починаючи з перших років нав-
чання стохастичні уявлення формують в 
учнів Японії, Англії, Німеччини, Польщі, 
США, Росії та інших країн світу.  
В Японії, наприклад, пропедевтичний 

курс стохастичних відомостей дається, 
починаючи з другого класу початкової 
школи, тобто з семирічного віку. Протя-

гом п�яти років у дітей формують первісні 
навички збирання даних і реєстрації їх у 
вигляді таблиць і діаграм. До моменту 
закінчення початкової школи діти досить 
легко справляються з подібними задачами 
і готові до систематичного вивчення основ 
стохастики, яке починається в першому 
класі молодшої середньої школи. 
В першому і третьому класах (відповід-

но 7-й та 9-й роки навчання) учнів знайом-
лять з елементами статистики. В другому 
класі (8-й рік) введено новий розділ, в 
якому на досить елементарному рівні з ви-
користанням мінімального математичного 
апарату даються основні початкові поняття 
теорії ймовірностей. Автори підручників 
дотримуються такого підходу: вводять курс 
не поступово, а одразу подають основні 
поняття і методи розв�язування задач та на 
основі цього будують всю подальшу робо-
ту стосовно оволодіння навчальним мате-
ріалом. Автори знайомлять учнів, хоча і на 
досить елементарному рівні, з усіма провід-
ними концепціями статистики, які відомі 
студентам вузів [6]. 
Ось що писав в 1993 році про початкове 

навчання стохастики у Франції викладач 
математики Серж Петі: �Якщо інструкції 
1971 року визначали мету навчання еле-
ментів стохастики як побудови теорії, що 
заснована на аксіомах..., то сьогодні ця 
мета визначається як залучення учнів в 
роботу з опису деяких простіших випадків 
досліджень стосовно підрахунків ймовір-
ностей подій. Це допоможе уникнути будь-
яких теоретичних пояснень. Для введення 
поняття ймовірності необхідно опиратися 
на вивчення ряду статистичних даних, 
отриманих в результаті повторних випадків 
досліджень. Поняття ймовірності вводить-
ся не через поняття ймовірнісного просто-
ру, а через поняття частотності, при цьому 
поняття комбінаторики не є тими поняття-
ми, які вводяться попередньо для навчання 
елементів стохастики.�. 
Вихід в світ посібника з елементів сто-

хастики [10] свідчить про те, що не дивля-
чись на тривалі і гарячі дискусії про долі 
чергової модернізації школи, про зміст но-
вих освітніх стандартів, введення стохас-
тичної лінії в шкільну математичну освіту 
вже стало реальністю. 
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В Росії пропонують вивчати початкові 
відомості зі стохастики в 7 класі. Подання 
матеріалу починається з введення поняття 
випадкова подія і відносна частота 
випадкової події. 
В Росії матеріал, що вивчається в 7 

класі, об�єднано в один параграф � �Ста-
тистичні характеристики�. В ньому дано 
загальне уявлення про статистику як науку 
і розглядається 4 статистичні характерис-
тики: середнє арифметичне, розмах, мода і 
медіана. На вивчення матеріалу згідно 
запропонованої авторами плануванню 
виділяється 4 уроки [8]. 
Матеріал, що вивчається в 8 класі, 

також об�єднано в один параграф �Статис-
тичні дослідження�. В ньому дано почат-
кові відомості про збирання і групування 
статистичних даних, про найважливіший у 
статистиці вибірковий метод дослідження, 
а також про табличну і графічну форми 
подання результатів аналізу статистичних 
даних. На вивчення цього матеріалу виді-
ляється 6 уроків [9]. 
Зміст середнього арифметичного, мо-

ди, медіани пояснюють на прикладах. 
Учні повинні знати відповідні визначення, 
визначати, навчитися знаходити ці харак-
теристики в нескладних випадках, розумі-
ти їх практичний зміст в конкретних 
ситуаціях (середній час виконання домаш-
нього завдання протягом тижня для всіх 
учнів класу, мода � розфасовка будь-якого 
товару, розмір одягу, медіана � кількість 
акцій, куплені співробітниками) [10]. 
В даній темі учні вперше зустрічають-

ся з поданням результатів досліджень у 
вигляді таблиці частот чи відносних 
частот. За таблицею частот учні повинні 
навчитися знаходити статистичні характе-
ристики (середнє арифметичне, моду, 
розмах). 
В посібнику [10] найбільший об�єм 

матеріалу заплановано для вивчення в 9 
класі. Цей матеріал об�єднано в два параг-
рафи: �Елементи комбінаторики� і �По-
чаткові відомості з теорії ймовірностей�. 
Цей матеріал вивчається 12 уроків. 
В курсі 9 класу розглядається питання 

про наочне подання результатів аналізу 
статистичних даних. Цей матеріал має 
важливе загальноосвітнє значення, оскіль-
ки з різними видами наочної інтерпретації 

результатів статистичних досліджень пос-
тійно доводиться зустрічатися в різних си-
туаціях. Зі стовпчиковими та круговими 
діаграмами учні знайомляться вже в мо-
лодших класах. Новими для них є поняття 
�полігон� та �гістограма� [12]. 
Доцільно розглянути з учнями 6 � 7 

класів також елементи історії виникнення 
теорії ймовірностей і математичної ста-
тистики.  
На уроках математики варто з учнями 

розв�язати такі усні вправи: 
1. Що з перерахованого 1) точно ста-

неться; 2) може статися, може не статися; 
3) не станеться ніколи: 
а) з урни, в якій всі кульки червоні, 

дістали синю кульку; 
б) при киданні грального кубика 

випало 7 очок; 

 
в) в червні йде сніг; 

! 
г) при киданні грального кубика 

випало 3 очки; 
д) з урни, в якій всі кульки зелені, 

дістали зелену кульку; 

 
е) випало непарне число очок на граль-

ному кубику; 
є) з урни, в якій зелені і сині кульки, 

дістали синю кульку; 
ж) випаде герб при підкиданні монети; 
з) при підкиданні монети не випаде ні 

герб, ні цифра. 
2. Що може, а що не може статися 

одночасно: 
а) йде дощ і світить сонце; 

" 
б) випаде і цифра, і герб при одному 

підкиданні монетки; 
в) дістали синю і червону кульку при 

діставанні однієї кульки; 
г) виграш і нічия в футболі в одному 

матчі. 
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Перед виконанням наступної вправи 
слід провести серію відповідних випро-
бувань. 

3. Які наслідки випробування настають 
однаково часто: 
а) випадання герба чи цифри при під-

киданні монети; 
б) випадання 3 чи 6 на гральному кубику; 
в) поява білої чи червоної кульки при 

діставанні з урни, в якій 7 червоних і 5 
білих кульок; 
г) діставання білої чи синьої хустини з 

шухляди, в якій 6 білих і 6 синіх хустин; 
Після вдалого розв�язування усних 

вправ варто перейти до складніших завдань: 
1. В ящику 2 білі, 2 зелені, 2 жовті 

кульки Скільки кульок необхідно дістати, 
щоб напевне мати кульки всіх трьох 
кольорів, якщо кульки в ящик після 
випробування не повертаються. 

 
Міркувати можна так: 
6, 5 � обов�язково будуть всі кольори, 
4, 3 � можливо отримати всі кольори, 
1, 2 � неможливо отримати всі кольори. 
2. В ящику 2 червоні, 2 зелені, 2 бла-

китні кульки.  

 
1) візьмемо 3 кульки одну за одною. Чи 

можливо, щоб всі вони були одного 
кольору? (Міркування: Неможливо, бо є 
лише по дві кульки кожного кольору). 

2) візьмемо 3 кульки. Чи можуть вони 
бути двох або трьох кольорів? (Міркуван-
ня: так, оскільки є  по дві кульки кожного 
кольору). 

3. Учні повинні швидко записати: 
парне число до 10, домашню тварину, 
прізвище українського поета, улюблену 
пору року, улюблене свято, кількість дітей 
у своїй сім�ї. Вчитель заздалегідь готує на 
дошці відповіді, що зустрічалися у учнів 
цього віку найбільш часто (дані для  цієї 
вправи варто використати з попередніх 
уроків) і закриває їх: 2, кіт, Шевченко, 
літо, день народження, 2. Після того як 
учні дали відповіді, дошка розкривається. 

4. Учні записують 5 різних цифр. Зна-
ходять їх суму і повідомляють вчителю. Всі 
суми вчитель записує на дошці (можна 

помітити, що мінімальна сума дорівнює 10, 
а максимальна � 35). Далі знаходять різни-
цю між максимальним і мінімальним зна-
ченням (25), ділять цей проміжок на 5 одна-
кових інтервалів, складають таблицю і бу-
дують стовпчикову діаграму. 

5. Скласти стовпчикову діаграму для 
графічного подання результатів написання 
контрольної роботи з математики, попе-
редньо поділивши оцінки на чотири інтер-
вали, а також для кожної оцінки окремо, 
якщо відомо, що 1, 2 і 12 балів ніхто не 
отримав, 11 балів � 1 учень, 4 і 10 балів по 
2 учні, 5 і 9 балів по 4 учні, 6, 7 і 8 балів по 
5 учнів, 3 бали � 1 учень.  

 
 

 
6. В наборі чисел 5, 7, 11, 33, __, 16 

пропущено число. Знайдіть його, якщо 
відомо, що  
А) середнє арифметичне набору чисел 

дорівнює 20 
Б) розмах вибірки дорівнює 35 
В) мода дорівнює 11. 
Розв�язування: 
А) (5+7+11+33+х +16) : 6 = 20; 
72+х=120; 
х=48. 
Б) оскільки найменше значення 5, 

розмах 35, то найбільше 35 + 5 = 40. 
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В) мода = 11, а всі інші числа 
зустрічаються один раз, тому пропущене 
число теж 11. 

7. Відомо, що набір даних складаєть-
ся з натуральних чисел. Чи може для цього 
набору дробовим числом бути: 
а) середнє арифметичне (Міркування: 

так, тому що для визначення середнього 
арифметичного використовується опера-
ція ділення). 
б) розмах вибірки (Міркування: ні, 

оскільки розмах вибірки знаходиться від-
німанням). 
в) мода (Міркування: ні, тому що мода 

� це число, що зустрічається у вибірці 
найчастіше). 
г) медіана (Міркування: так, якщо у 

вибірці парне число членів, тоді медіана 
знаходиться діленням). 

8. Вивчити спеціалізацію вчителів 
школи і побудувати відповідну стовпчи-
кову діаграму (табл.1). 

9. В таблиці 2 подано розподіл вчите-
лів школи за стажем роботи. 
Побудувати кругову діаграму, що 

ілюструє розподіл вчителів школи за 
стажем роботи. 

Таблиця 1 
Спеціалізація Кількість 

вчителів 
Вчителі математики 6 
Вчителі української 
мови та літератури 

8 

Вчителі іноземної мови 7 
Вчителі історії 2 
Вчителі географії 3 
Вчителі біології 2 
Вчителі фізкультури 4 
Вчителі праці  4 
Вчителі фізики 3 
10. Відомо, що учні класу на гуртки та 

секції витрачають відповідно: 5; 1,5; 0; 2; 
3; 1; 4; 1; 2; 3; 0,5; 1; 1; 0,5; 2; 1; 1; 0; 0; 0,5; 
1; 1,5; 2; 3; 2; 1; 4; 5; 1; 2 години. 
Побудуйте таблицю розподілу частот. 
Знайдіть скільки часу в середньому 
витрачають учні на заняття в гуртках і 
спортивних секціях. 

11. В таблиці 3 показано кількість пар 
взуття, виготовлених з 2000 року по 2005 рік. 
 

Таблиця 2 
Стаж 
роботи, 
роки 

Менше 4-х не менше 4, 
але менше 

8 

не менше 8, 
але менше 

12 

не менше 
12, але 
менше 16 

Більше 16 

Відносна 
частота, % 

11 9 26 34 20 

 

Таблиця 3 
Рік  2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Кількість пар взуття 780 625 645 810 850 760 
Побудувати полігон, що ілюструє ви-

готовлення взуття за вказаний період часу. 
Користуючись полігоном: 
А) охарактеризуйте динаміку зміни ви-

робництва взуття. 
Б) вкажіть два роки, що слідують один 

за одним, де відбувається найбільше збіль-
шення виробництва. 

12. На гістограмі подано дані про роз-
поділ вчителів школи за віковими група-
ми. Користуючись гістограмою, знайдіть: 
А) кількість вчителів віком від 20 до 24, 
Б) вікову групу, до якої відноситься 

найбільше вчителів, 
В) загальну кількість вчителів школи 

(дорівнює сумі висот ) 

 

Розподіл вчителів за стажем роботи 

 
Вікова група 

 

Додому можна запропонувати підготу-
ватися до розв�язування наступних задач, 
які безпосередньо будуть розглянуті на 
наступному уроці: 
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1. Учні повинні записати номери 
автомобілів, що стоять біля їхнього 
будинку, і потім на уроці переконатися, 
що всі цифри зустрічаються приблизно 
однаково часто. 

#$%&'

     

2. Учні отримують завдання: поміря-
ти свій зріст. На уроці всі разом знаходять 
середній зріст учнів класу. 

3. Для того, щоб з�ясувати, чому саме 
так розташовані літери на клавіатурі ком-
п�ютера, учні рахують, скільки разів кож-
на літера зустрічається в деякому тексті. 
Заздалегідь кожен учень дома готує укра-
їнську абетку, записану в стовпчик, і вір-
шик з восьми рядочків. 

 
 

4. Для того, щоб з�ясувати, що кіль-
кість хлопчиків приблизно дорівнює кіль-
кості дівчаток, учні рахують, скільки тих і 
інших вони зустрічають по дорозі до школи. 

() 
5. Підкиньте дома монету 50 разів, і 

порахуйте скільки разів випаде герб. Запи-
шіть результат в зошит. В класі підрахуй-
те, скільки досліджень проведено всіма 
учнями класу. Знайдіть відносну частоту 
випадання герба. 

6. Які події можливі, які неможливі, 
які відбудуться точно, які не відбудуться 
ніколи: 
А) Випаде 8 на кубику, на гранях якого 

нанесені цифри 1, 2, 3, 4, 5, 6. 
Б) У неділю піде дощ. 
В) Цього року не буде сонячних днів. 
Г) Випаде парне число на кубику. 
Д) Випаде число від 1 до 6 на кубику. 
Е) Урок закінчиться через 3 хвилини. 
Є) Учитель математики поставить Вам 

12 балів сьогодні на уроці. 
Ж) Завтра буде диктант. 
З) 31 червня поїдете на екскурсію. 
І) Вас оберуть Президентом Олімпій-

ського комітету. 
Ї) Футбольний матч �Динамо� � �Шах-

тар� закінчиться внічию. 

Й) Випаде непарне число на кубику. 
К) На кубику випаде число, що ділить-

ся на 7. 
Л) На кубику випаде число, що ділить-

ся на 3.  
7. В класі 18 хлопчиків і 11 дівчаток. 

Які з подій будуть неможливими, які мож-
ливими, які відбудуться точно, які не від-
будуться ніколи: 

! Двоє народилися в одному місяці. 
! Двоє народилися в різних місяцях.  
! Дві дівчинки народилися в одному 

місяці. 
! Два хлопчики народилися в одному 

місяці. 
! Всі хлопчики народилися в різних 

місяцях. 
! Всі дівчатка народилися в різних 

місяцях. 
! Є хлопчик і дівчинка, що народилися 

в одному місяці. 
! Є хлопчик і дівчинка, що народилися 

в різних місяцях. 
8. Порівняти частоти літер �ф� і �о� в 

заданому тексті. 
9. Впишіть в кожне речення одне зі 

слів (можливо, неможливо, напевне, мало-
ймовірно), що найбільше підходить за 
змістом: 
А) Завтра Сонце ... зійде на сході. 
Б) ..., що бутерброд впаде маслом 

донизу. 
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В) ..., що ви виграєте в лотерею авто-
мобіль. 
Г) ... , що у Петі день народження 30 

лютого. 
Д) ..., що в Києві на вулиці ви 

зустрінете тигра. 
10. Обведіть ті пари наслідків випро-

бувань, які мають рівні шанси відбутися в 
результаті одного випробування: 
а) поява герба і цифри при одному 

підкиданні монетки, 
б) випадіння 1 і 6 очок при підкиданні 

кубика, 
в) випадіння 1 очка і парного числа 

очок при підкиданні кубика 
г) зустріч на вулиці з однокласником 

та відомим політиком. 
Безпосередньо для виконання вдома 

можна запропонувати учням такі задачі: 
1. Виберіть один абзац будь-якого 

тексту. Підрахуйте кількість слів, що міс-
тять 4 літери. Знайдіть відносну частоту 
появи слів, які складаються з 4 літер. 

2. Виберіть абзац будь-якого тексту. 
Проведіть підрахунок літер, і знайдіть від-
носну частоту появи літер а) а, б) о, в) ю, г) ї. 
Ці вправи допоможуть школярам на ін-

туїтивному рівні ознайомитися з елемен-
тами стохастики, що дасть можливість у 
майбутньому вивчати їх на більш високо-
му науковому рівні. 

 
1. Програма для класів з поглибленим вивчен-

ням математики. 8 � 11 класи. (укл. М.І.Бурда, 
М.І.Жалдак, Т.В.Колесник, Т.М.Хмара, М.Й.Яд-
ренко) // Математика. � 2001. � № 37 (145). � 48 с. 

2. Програма для загальноосвітніх навчальних 
закладів. Математика. 5 � 11 класи. (укл. В.Бевз, 

А.Мерзляк, З.Слєпкань) // Математика. � 2001. � 
№ 35 (143). � 63 с. 

3. Глеман М., Варга Т. Вероятность в играх и 
развлечениях: элементы теории вероятностей в 
курсе средней школы. Пособие для учителя. / Пер. 
с франц. А.К.Звонкина. � М.: Просвещение, 1979. � 
176 с. 

4. Рибалова Л.М. Основи теорії ймовірностей. 
6 клас. Частина І. � Суми: ВАТ �Сумська обласна 
друкарня� Вид-во �Козацький вал�. � 2002. � 52 с.  

5. Рибалова Л.М. Основи теорії ймовірнос-
тей. 6 клас. Частина ІІ. � Суми: ВАТ �Сумська 
обласна друкарня� Вид-во �Козацький вал�. � 
2003. � 60 с.  

6. Степанко Г.В. О преподавании теории ве-
роятностей и математической статистики в 
школах Японии. � К., 1974. � 23 с. 

7. Івашев-Мусатов О.С. О теории вероятнос-
тей // Математика в школе. � 2005, № 5. � С. 63. 

8. Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г. Начальные 
сведения из теории вероятностей в школьном 
курсе алгебры // Математика в школе. � 2004. � 
№ 7. � С. 24 � 27. 

9. Студенецкая В.Н., Фадеева О.М. Новое по-
собие по теории вероятностей в основной школе 
/ Математика в школе, 2004. � № 7. � С. 63 � 71 
10. Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г. Алгебра: 

элементы статистики и теории вероятностей. 
Учебное пособие для учащихся 7-9 классов 
общеобразовательных учреждений / Под ред. 
С.А.Теляковского. � М: Просвещение, 2003. � 78 с. 
11. Студенецкая В.Н., Фадеева О.М. Ста-

тистика и теория вероятностей на пороге ос-
новной школы // Математика в школе. � 2005. � 
№ 6. � С. 64 � 70. 
12. Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г. Изучаем 

элементы статистики // Математика в школе, 
2004. � № 5. � С. 42 � 47. 
13. Жалдак М., Михалін Г. Про вивчення 

елементів стохастики в школі // Математика в 
школі, 2004. � № 9. � 10. � С. 7 � 11. 

 
 

 
Резюме. Липинская А.В. ПРОПЕДЕВТИКА ЭЛЕМЕНТОВ СТОХАСТИКИ В 6-7 

КЛАССАХ. По мнению автора в современном школьном образовании целесообразно начинать 
изучения элементов стохастики в 6-7 классах общеобразовательной школы. В работе 
приводится система упражнений, которая на интуитивном уровне поможет ознакомиться с 
элементами стохастики. 

 
Summary. Lipinskaya А. PROPAEDEUTICS OF THE ELEMENTS OF STOHASTICS IN 

THE 6-7th FORMS. In the opinion of author in modern school formation reasonable to begin the studies an 
element of stohastic in 6-7 classes of the general school. The system of the exercises bring into work, which on 
intuitive level will help to get acquainted with elements of stohastic. 

 
Надійшла до редакції 17.02.2007 р. 


