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Визначені основні напрями використання електронної таблиці MS Excel та програмного 
комплексу Gran при вивченні змістовного модуля «Математична статистика» у світлі  
впровадження компетентнісного підходу. 

 
 

Актуальність. Проблеми вищої мате-
матичної освіти в Україні розглядаються 
багатьма вченими (М.І.Бурда, В.Г.Бевз, 
М.І.Жалдак, В.І.Клочко, С.А.Раков, 
Ю.С.Рамський, О.І.Скафа, В.О.Співаков-
ський, Ю.В.Триус та ін.). Роботи вчених 
присвячені впровадженню у навчально-
виховний процес вищих навчальних закла-
дів положень Болонської декларації, сучас-
них педагогічних концепцій (особистісно-
орієнтованого навчання, гуманізації, дифе-
ренціації, інформатизації). Значна увага 
також приділяється реалізації компетент-
нісного підходу майбутніх фахівців через 
математичну освіту [4]. 
Психолого-педагогічні основи викорис-

тання інформаційних технологій у навчан-
ні обґрунтовані у роботах Б.С.Гершунсь-
кого, В.Зінченка, І.А.Зязюна, Є.І.Машби-
ця, С.Д.Максименка та ін. Методичні та 
дидактичні аспекти застосування комп’ю-
терних технологій у навчанні висвітлюються 
у працях В.П.Безпалько, В.П.Болтянського, 
М.І Жалдака, В.І.Клочка, В.М.Мадзігона, 
С.А.Ракова, Ю.С.Рамського, О.С.Співа-
ковського та ін. [4]. Однак, слід зауважити, 
що бракує робіт, які б розкривали особли-
вості та перспективи використання комп`ю-
терних технологій навчання вищої матема-
тики щодо реалізації компетентнісного 
підходу майбутніх фахівців. 

Метою даної статті є визначення 

можливостей використання комп’ютер-
них технологій навчання змістовного 
модуля «Математична статистика» що-
до формування в студентів технологіч-
них та професійних компетентностей. 

Основний зміст. Поряд із широким 
розповсюдженням персональних комп’ю-
терів з’явилося багато програмних засобів, 
орієнтованих на розв’язування задач теорії 
ймовірностей та математичної статистики, 
які забезпечують високу точність обчис-
лень та дозволяють обробляти велику 
кількість статистичних даних [2; 3]. Вміння 
користуватися даними програмними засо-
бами, на наш погляд, слід віднести як до 
технологічних, та і до професійних компе-
тентностей фахівців всіх спеціальностей 
тому, що ці вміння потрібні працівникам 
виробництва, банків, бізнесу, науковцям, 
вчителям, психологам, медикам тощо. 
У процесі вивчення студентами ви-

щих навчальних закладів математичної 
статистики програмні засоби, в першу 
чергу, потрібно використовувати:  

- при побудові простої випадкової 
вибірки заданого об’єму по заданій скін-
ченій вибірці (генеральній сукупності);  

- при впорядкуванні і організації 
даних у вигляді розподілів частот, 
накопичених частот та ін.; 

- при поданні отриманих даних у 
графічному вигляді: гістограми, поліго-
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ни частот, функцій емпіричного розпо-
ділу частот та відносних частот та ін.; 

- при обчисленні числових характе-
ристик вибірки: середнього значення, 
дисперсії, середнього квадратичного 
відхилення тощо; 

- при проведенні обчислень, пов’язаних 
з біноміальним розподілом, розподілом 
Пуассона, нормальним розподілом; 

- при побудові довірчого інтервалу 
для оцінки математичного сподівання 
нормального розподілу; 

- при перевірці достовірності вису-
нутих статистичних гіпотез [1]. 
Вибір необхідної комп’ютерної програ-

ми пов’язаний з можливостями навчаль-
ного закладу та з рівнем технологічних 
компетентностей студентів. Безумовно, що 
студентам гуманітарних спеціальностей, 
які вивчають інформатику у обсязі одного 
кредиту та мають недостатньо високу ком-
п’ютерну грамотність, треба пропонувати 
найбільш легкі у використанні програмні 
засоби. До них ми відносимо електронну 
таблицю MS Excel та програмний комплекс 
Gran, розроблений викладачами та аспіран-
тами кафедри інформатики Національного 
педагогічного університету ім. М.П.Драго-
манова під керівництвом доктора педаго-
гічних наук, професора, академіка АПН 
України Жалдака Мирослава Івановича. 
Досвід показує, що вміючи використо-
вувати хоча б один програмний засіб для 
розв’язування деякого класу задач, людина 
дуже швидко може навчитися використо-
вувати інший програмний засіб для розв’я-
зування задач даного класу [5]. Тобто, якщо 
студенти навчаться використовувати електрон-
ну таблицю MS Excel та програмний 
комплекс Gran при розв’язуванні навчаль-
них задач математичної статистики [3], то 
вони зможуть розв’язувати статистичні 
задачі у майбутній професійній діяльності 
за допомогою тих комп’ютерних засобів, 
які будуть мати на робочому місті.  
Наведемо приклади розв’язування нав-

чальних задач з математичної статистики 
студентами молодших курсів вищих нав-
чальних закладів за допомогою вказаних 
вище комп’ютерних засобів. 

Приклад 1. Після розгляду на лекції 
таких понять, як генеральна та вибіркова 
сукупності, способи відбору, проста випад-
кова вибірка, випадкові вибіркові числа 
можна запропонувати студентам таку зада-
чу: за даними середньомісячної плати 120 
співробітників фірми побудувати просту 
випадкову вибірку об’єму 20. Дана задача 
може бути розв’язана за допомогою 
електронної таблиці MS Excel за алгоритмом: 
занумерувати всіх співробітників фірми та 
занести дані про їх середньомісячну плату 
у таблицю; за допомогою функції «Вибір-
ка» із пакету «Аналіз даних» активізувати 
вікно «Вхідний інтервал», обрати метод 
вибірки «Випадковий», вказати «Число 
вибірок» - 20; отримати результат [1]. 

Приклад 2. При вивченні теми «Орга-
нізація даних: статистичний розподіл ви-
бірки» студенти повинні навчитися будува-
ти варіаційний ряд, знаходити максимальне 
та мінімальне значення варіант, розмах 
варіант, обчислювати потрібне число кла-
сів інтервалів. Для цього потрібно вміти 
користуватися послугою «Дані / Сортиров-
ка», функціями «МАКС», «МИН», «СРЗНАЧ» 
електронної таблиці MS Excel та розуміти 
зміст понять, які розглядаються. 

Приклад 3. Після розгляду на лекції 
таких понять, як розподіл частот, згру-
пований розподіл частот, розподіл нако-
пичених частот, згрупований розподіл 
накопичених частот необхідно навчити 
студентів використанню статистичної 
функції «Частота» електронної таблиці 
MS Excel та створенню об’єкта «Статис-
тична вибірка» у програмному комплексі 
Gran (зразки робіт студентів наведено 
на рис. 1 - 4). 

Приклад 4. При вивченні графічних 
зображень статистичних розподілів треба 
навчити студентів будувати полігони 
частот та частостей, гістограми, графік 
емпіричної функції розподілу. При цьому 
можна використовувати електронну табли-
цю MS Excel («Вставка», «Діаграма»: 
«Гістограма» або «Графік», або «Кругова») 
або програмний комплекс Gran («Полігон», 
«Функція )(* xFn »). Результат роботи 
студентів БДПУ представлено на рис.5-6). 

 



 
 
 
Didactics of mathematics: Problems and Investigations. – Issue # 30. – 2008. 

 

 

32 

 
Рис.1. Результат роботи студентів Європейського університету по знаходженню  
частот та накопичених частот заробітної платні 20 працівників деякої фірми  

за допомогою електронної таблиці MS Excel 
 

 
Рис.2. Результат роботи студентів БДПУ по введенню даних про кількість пропусків 

занять 16 студентів за допомогою програмного комплексу Gran 
 

 
Рис.3. Результат роботи студентів БДПУ по отриманню варіаційного ряду кількості 
пропусків занять 16 студентами за допомогою програмного комплексу Gran 
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Рис.4. Результат роботи студентів БДПУ по знаходженню ряду розподілу відносних 

частот за допомогою програмного комплексу Gran 
 

 

 
Рис.5 Результат роботи студентів БДПУ щодо побудови полігону за допомогою  
програмного комплексу Gran за даними про кількість пропусків занять 16 студентів 

 
Рис.6 Результат роботи студентів БДПУ щодо побудови функції розподілу за допомогою 
програмного комплексу Gran за даними про кількість пропусків занять 16 студентів 

 
Приклад 5. Для знаходження статис-

тичних характеристик вибіркових даних у 
електронній таблиці MS Excel є статистичні 
функції (СРЗНАЧ, ДИСП, СТАНДОТКЛ та 
ін., а при роботі з програмним комплексом 

Gran всі числові характеристики випадко-
вих величин з’являються у інформаційному 
вікні та не потребують будь яких додатко-
вих дій. Це представлено на рис.7. 
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Рис.7. Результат роботи студентів БДПУ щодо знаходження числових  
характеристик випадкової величини «Кількість пропусків занять»  

за допомогою програмного комплексу Gran 
 
 

Висновки. Студенти, навчившись 
використовувати комп’ютерні засоби 
при розв’язуванні навчальних задач мате-
матичної статистики, зможуть розв’язувати 
за допомогою комп’ютеру статистичні 
задачі у процесі майбутньої професійної 
діяльності. 
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Резюме. Шавалева В.И., Куделина О.В. РЕАЛИЗАЦИЯ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО 

ПОДХОДА В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ С ИСПОЛЬЗОВА-
НИЕМ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ. В статье определены основные направления 
использования электронной таблицы MS Excel и программного комплекса Gran при изучении 
содержательного модуля «Математическая статистика» в условиях внедрения компетент-
ностного подхода. 

Summary. Shavalalyova V., Kudelina O. REALIZATION THE COMPETENCE APPROACH IN 
THE PROCESS OF STUDY HIGHER MATHEMATICS USING OF COMPUTER 
TECHNOLOGIES. Main directions of using the spreadsheet MS Excel and the program Gran at 
study of the module «Mathematical statistics» in condition of the introduction competence approach 
are determined in the article. 
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