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Проблема прикладної спрямованості 

математики вже давно є об’єктом дослі-
дження педагогів, науковців, методистів. 
У теорії та методиці навчання математи-
ки вона посідає одне з центральних 
місць. Цій проблемі приділяли увагу 
провідні методисти та науковці 
О.Д.Олександров, О.М.Астряб, Г.П.Бевз, 
Б.В.Гнеденко, О.С.Дубинчук, Ю.М.Ко-
лягін, В.В.Пікан, З.І.Слєпкань, І.Ф.Тес-
ленко, В.В. Фірсов та ін. Зокрема, зага-
льні принципи реалізації прикладної 
спрямованості шкільного курсу матема-
тики розкрито у працях В.В.Фірсова, ме-
тодичні аспекти навчання учнів застосо-
вувати математичні знання на практиці 
досліджували О.М.Астряб, Г.П.Бевз, 
О.С.Дубинчук, З.І.Слєпкань, І.Ф.Теслен-
ко умови реалізації прикладної спрямо-
ваності математики в школі розкрито 
Ю.М.Колягіним і В.В.Пікантом.  
Важливість реалізації прикладної 

спрямованості навчання математики відо-
бражено у державних освітніх докумен-
тах. Зокрема у Державному стандарті ба-
зової та повної середньої освіти визначе-
но, що основна мета освітньої галузі "Ма-
тематика" полягає в опануванні учнями 
системою математичних знань, умінь та 
навичок, необхідних у повсякденному 
житті та майбутній трудовій діяльності, 
достатніх для успішного оволодіння ін-
шими освітніми галузями знань і забезпе-
чення неперервної освіти... Концепція ма-
тематичної освіти 12-річної школи одним 

із пріоритетів розвитку математичної 
освіти визначає посилення прикладної 
спрямованості навчання математики. 
Суть прикладної спрямованості се-

редньої математичної освіти полягає у 
здійсненні цілеспрямованого змістового 
і методологічного зв’язку шкільного ку-
рсу математики з практикою, що перед-
бачає введення в шкільну математику 
специфічних відомостей, які характерні 
для дослідження прикладних проблем 
математичними методами. Розв’язання 
цього завдання не можливо досягнути 
лише шляхом насичення шкільного кур-
су математики новим прикладним зміс-
том, але вимагає певної орієнтації курсу 
математики в цілому.  
Змістовна лінія «Теорія ймовірності та 

математична статистика» включена у шкі-
льний курс математики відносно недавно, 
тому питання реалізації прикладної спря-
мованості під час вивчення понять даної 
теми всесторонньо не досліджене. 
Українськими педагогами та науков-

цями проводяться дослідження цієї про-
блеми у різних напрямках. Зокрема пи-
тання реалізації прикладного змісту теорії 
ймовірності і математичної статистики 
(стохастики) у шкільному курсі математи-
ки розглядається у контексті навчання уч-
нів елементам математичного моделюван-
ня (Я.С.Бродський, О.Л.Павлов); викорис-
тання інформаційно-комунікаційних тех-
нологій (М.І.Жалдак, Г.О.Михалін, 
Ю.В.Горошко); розв’язуванню задач еко-
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номічного змісту (Т.М.Задорожня); міжп-
редметних зв’язків з іншими шкільними 
предметами (А.Ліпінська) та інші. 
Дотримуючись сформульованої Ю.М.Ко-

лягіним і В.В.Пікантом думки про те, що 
прикладна спрямованість навчання ма-
тематики – це орієнтація змісту і методів 
навчання на застосування математики в 
техніці та суміжних науках, у професій-
ній діяльності, народному господарстві і 
побуті можна виділити два основні шля-
хи реалізації прикладної спрямованості у 
вивченні елементів математичної статис-
тики:  

1) розв’язування задач, які демонстру-
ють застосування методів математичної 
статистики у економіці, техніці, побуті; 

2) розкриттю міжпредметних зв’яз-
ків математичної статистики з іншими 
шкільними предметами. 
Цілі навчання стохастики у школі до-

статньо точно сформульовані Б.В.Гнеден-
ко: “Ця теорія надає досліднику не тіль-
ки і не стільки обчислювальний апарат 
пізнання, скільки найширші концепції, 
що дозволяють знаходити порядок і за-
кономірності там, де класичний детермі-
ністичний підхід є безсилим” [3].  
Результати досліджень з методики навчан-

ня стохастики Л.О.Бичкової, К.М.Куриндіної, 
В.В.Фірсова свідчать, що вивчення теорії 
імовірності потребує деяких попередньо 
накопичених уявлень. Ними і є початкові 
статистичні уявлення про випадковості. 
Зустрічаючись із конкретними проявами 
випадкового, людина поступово отримує 
уявлення про них. Але властивості випа-
дкових явищ розкриваються тільки тоді, 
коли організовано їх масове спостере-
ження: „якщо розглядати кожний окре-
мий випадок випадкового явища, то вну-
трішні закономірності, які прокладають 
собі дорогу через ці випадковості і регу-
люють їх, стають видимими тільки тоді, 
коли вони охоплюються у великій кіль-
кості...” [5, с.1606]. Уявлення про ці за-
кономірності відіграють головну роль у 
формуванні основних понять стохасти-
ки, але важливе значення мають також 
уявлення про статистичні зв’язки реаль-

ної дійсності, а саме, про кореляційну 
залежність між значеннями досліджува-
них величин.  
Процес формування уявлень про 

статистичну природу більшості взає-
мозв’язків, що існують у природі, при-
йнято називати „формуванням статис-
тичних уявлень”. 
Імовірнісно-статистичні уявлення є 

різновидом математичних уявлень, тому 
їм притаманні всі характерні ознаки ма-
тематичних. У процесі вивчення стохас-
тичних властивостей певного об’єкта 
людину цікавлять не всі його властиво-
сті, а тільки ті характеристики, які ви-
значають його стохастичну природу. 
Питанню формування статистичних 

уявлень учнів, не дивлячись на його ак-
туальність, психологи приділяють дуже 
мало уваги. Але у психології у достат-
ній мірі описані загальні закономірності 
формування інших уявлень: просторо-
вих, топографічних, технічних тощо. 
Можна припустити, що загальні зако-
номірності формування і розвитку уяв-
лень про суттєві зв’язки і співвідношен-
ня дійсності зберігають своє значення і 
при формуванні статистичних уявлень. 
У працях із методики викладання ма-

тематики та інших предметів термін 
„статистичні уявлення” використовуєть-
ся часто. Детально розглядається це пи-
тання у працях Л.О.Бичкової, 
К.Р.Велскер, Х.Очилової, В.Д.Селютіна, 
В.В.Фірсова, Л.С.Шуригіної та інших, які 
показали що статистичні уявлення це 
„уявлення про гнучкий імовірнісний світ 
із нежорсткими зв’язками між явищами і 
величинами, що їх характеризують” [10]. 
Дослідження психологів Л.С.Виготсь-

кого, П.Я.Гальперіна, О.М.Леонтьева та 
інших дозволяють розглядати формуван-
ня стохастичних уявлень як психічну дія-
льність, як перетворену зовнішню, прак-
тичну діяльність. Аналізуючи психічну 
діяльність П.Я.Гальперін вважав, що вона 
є результатом перенесення зовнішніх ма-
теріальних дій у план відбивання, у план 
сприйняття, представлення понять. 
Найпростіші уявлення про випадко-
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вості у початкових стадіях їх формуван-
ня утворюються у свідомості дітей за 
допомогою почуттів. Неодноразові спо-
стереження конкретних випадкових 
явищ перетворюють чуттєві сприйняття 
у форми, які не залежать від конкретно-
го, і переводять їх у форму абстрактних 
узагальнень. Розумова діяльність неми-
нуче проходить етап оперування з пре-
дметом або з його замінником, під час 
якого виділяються і пізнаються характе-
рні якості випадкового явища. Найкра-
щим способом виділення специфічних 
рис випадкового явища є безпосереднє 
спостереження цього явища. Виявлено, 
що „ ... найвища якість відтворення дій-
сності в образі досягається тоді, коли 
дитина уявляє предмет, явище в реаль-
них умовах їх існування” [1]. Це дозво-
ляє розкрити випадкове явище ніби у 
„чистому вигляді”, таким, яким воно 
об’єктивно існує у дійсності. 
Пояснення або розповідь вчителя 

про випадкові явища несе інформацію у 
перетвореному вигляді. Словесне пояс-
нення, так само як і прочитаний текст, є 
„другими сигналами”, „сигналами сиг-
налів”, тобто вони є абстраговані від 
дійсності узагальнення [8]. Але узагаль-
нювати можна тоді, коли є що узагаль-
нювати. У результаті пояснення вчителя 
або самостійного вивчення матеріалу 
учень сприймає не сам оригінал, а його 
копії. Тому в таких випадках вони пред-
ставляють не саме випадкове явище в 
реальній дійсності, а його образ. Ще 
Я.А.Коменський писав, що „потрібно 
вчити так, щоб люди, наскільки це мож-
ливо, набували знань не з книжок, а із 
неба і землі, із дубів і буків, тобто знали 
і вивчали самі предмети, а не чужі тіль-
ки спостереження і описи речей” [4]. 
Уявлення, які отримує учень і які ви-

ступають у ролі активного засобу для 
наступного просування вперед у пізнанні 
випадкових явищ, найкраще всього на-
буваються на особистому досвіді, а не за 
допомогою навіть найдосконалішого ви-
кладу навчального матеріалу вчителем. 
Якість статистичних уявлень учня ви-

значається перш за все тим, наскільки 
він у своїх думках може уявити реальні 
стохастичні явища, а не просто запам’я-
тати  матеріал описової статистики і вмі-
ти відтворити його вчителю. 
Одним із критеріїв розвитку статисти-

чних уявлень В.В.Фірсов пропонує вико-
ристовувати вміння розв’язувати якісні 
статистичні задачі, тобто вміння робити 
якісні статистичні висновки на основі да-
ної статистичної інформації, керуючись 
правдоподібними міркуваннями, які ба-
зуються на інтуїції. Безперечно, що це 
вміння не єдиний показник наявності ста-
тистичних уявлень. Однак, в умовах не-
розвиненого математичного апарату уч-
ня, вміння розв’язувати якісні статистичні 
задачі правильно вказує тенденцію курсу 
статистики в школі, його орієнтацію на 
практичне застосування отриманих знань. 
Тут має місце певна аналогія з вмінням 
розв’язувати якісні фізичні задачі, яке та-
кож є одним з найважливіших показників 
наявності фізичного мислення [9]. 
Важливими у цьому контексті є ви-

сновки В.В.Фірсова щодо необхідності 
вивчення стохастики в школі як прикла-
дної дисципліни та необхідності розвит-
ку імовірнісної інтуїції учнів на протязі 
всього  шкільного навчання, тобто вве-
дення статистичної лінії у навчання ма-
тематики у школі починаючи з молод-
ших класів [9]. Особливого значення ав-
тор надає проведенню статистичного ек-
сперименту як одного із специфічних за-
собів прикладного дослідження. Цінність 
висновків про імовірність елементарних 
подій на основі даних статистичного ек-
сперименту полягає в тому, що в ньому 
відштовхуються від досліду, від певної 
реальності, а не від уявних міркувань.  
Серед етапів формування статистич-

них уявлень у контексті прикладної 
спрямованості змісту навчання можна 
виділити три основні: 
І. Знайомство учнів з найпростішими 

прикладами, об’єктами та іграми стоха-
стичної природи. 
ІІ. Абстрагування, узагальнення і си-

стематизація уявлень, набутих учнями 
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на першому етапі, у процесі досліджен-
ня статистичних моделей реальних про-
цесів навколишньої дійсності. 
ІІІ. Вивчення імовірнісно-статистич-

них понять на формальному рівні, з на-
ступним розв’язуванням задач приклад-
ного змісту. 
Оскільки вміння отримувати та уза-

гальнювати інформацію є базовими у 
процесі формування статистичних уяв-
лень, тому вироблення цих вмінь є пер-
шочерговим завданням статистичної 
шкільної освіти. 
Беручи до уваги стохастичну приро-

ду більшості фізичних понять, що ви-
вчаються у школі, ми вважаємо, що 
прикладна спрямованість імовірнісно-
статистичної змістової лінії повинна ма-
ти чітке відображення у міжпредметних 
зв’язках шкільних курсів математики і 
фізики. Це повинно проявлятися в оріє-
нтації змісту і методів навчання на: 

– використання експериментальних 
даних шкільних фізичних лабораторних 
робіт для статистичного аналізу на уро-
ках математики; 

– демонстрацію на уроках фізики 
універсальності методів математичної 
статистики для обробки результатів до-
сліджень і їхній вплив на розвиток уяв-
лень про фізичну картину світу; 

– вироблення умінь і навичок прово-
дити елементарні дослідження, які б ві-
дповідали концептуальним вимогам 
статистичної науки. 
На основі вище сказаного ми виді-

лили три групи завдань прикладного 
змісту, які доцільно використовувати у 
школі для формування стохастичних 
уявлень учнів. 
І група – задачі, які містять статис-

тичні дані фізичного змісту і будуть ви-
користовуватись на уроках математики; 
ІІ група – завдання на застосування 

методів статистики, для аналізу експе-
риментальних даних на уроках фізики. 
Прикладні задачі, на основі яких фо-

рмуватимуться стохастичні уявлення уч-
нів, повинні відповідати таким вимогам: 

– задачі повинні відтворювати реа-

льну практичну ситуацію, демонструю-
чи доцільність використання статистич-
них методів; 

– задачі мають відповідати діючій 
програмі та забезпечувати досягнення 
навчальних цілей та мети; 

– задачі прикладного змісту повинні 
відображати існуючі міжпредметні 
зв’язки статистики з іншими навчаль-
ними предметами, необов’язково при-
родничого циклу; 

– доцільно, щоб числові дані, які ви-
користовуються у задачі, учні отриму-
вали самостійно в результаті спостере-
жень, експериментів або аналізу інфор-
маційних джерел; 

– поняття і терміни в умові задачі 
повинні бути знайомі учням, або бути 
зрозумілими на інтуїтивному рівні; 

– зміст задачі повинен відповідати 
сучасному рівню розвитку науки, озна-
йомлюючи учнів із найновішими досяг-
неннями людства; 

– доцільно, щоб завдання задачі доз-
воляли проводити диференціацію учнів за 
рівнем засвоєння навчального матеріалу. 
У процесі розв’язування прикладних 

задач учні вчаться досліджувати моделі 
реальних явищ, властивості яких розк-
риваються в умові. Це сприяє форму-
ванню у них таких розумових і практи-
чних дій, які є основою математичного 
моделювання: 

– виділення з умови прикладної за-
дачі стохастичних співвідношень, які 
дозволяють скласти математичну мо-
дель реального імовірнісного явища; 

– вибір методів дослідження стохас-
тичної моделі; 

– створення на основі теоретичних 
положень алгоритму розв’язування фо-
рмалізованої задачі; 

– аналіз і інтерпретація отриманих 
результатів.  
Наприклад: Положення броунівської 

частинки (невпорядкований, хаотичний 
рух дрібної частинки в речовині) фіксу-
вали через кожні 30с. Якщо отримані то-
чки з’єднати послідовно, то в результаті 
отримають ламану лінію зображену чор-
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ним кольором на рисунку (рис.1). Вимі-
рявши довжини відрізків ламаної, у від-
повідності до вказаного на рисунку мас-
штабу, складіть таблицю переміщень час-
тинки за 30 секундний інтервал протягом 
15хв. Обчисліть середню довжину змі-
щення броунівської частинки. Вкажіть 
моду та медіану, для отриманого число-
вого ряду. (Сірим кольором на малюнку 
зображено переміщення частики за 1с) 

 

 
Рис.1 

 
Якщо учень зі сторони спостерігає за 

накопиченням статистичної інформації, 
а не бере участь в процесі її зародження, 
то це явище може виявитись для нього 
не зрозумілим, чужим. 
Кількість годин, виділених на ви-

вчення елементів математичної статис-
тики в школі, недостатньо для проведен-
ня статистичних спостережень на уроках 
математики. А в самій математиці немає 
статистичної інформації, тому її потріб-
но отримувати ззовні. Виходячи з цього, 
ми вважаємо що саме фізика, із своєю 
практичною і зокрема дослідницькою 
роботою в процесі вивчення шкільного 
курсу, із використанням експеримента-
льних методів дослідження є хорошою 
базою для ознайомлення учнів із статис-
тичними методами досліджень. На уро-
ках фізики  учні самостійно проводять 
експерименти, самостійно ведуть облік 
результатів. Та й у самій фізиці викорис-
тання статистичних методів привело до 

утворення нової галузі – статистичної 
фізики.  
Широке використання фізиками еле-

ментів математичної статистики для об-
робки результатів експерименту, для 
виведення нових законів і  формул дає 
змогу показати учням можливості сто-
хастики, її прикладне значення, а також 
розвіяти хибні думки про те, що ці ме-
тоди потрібні тільки економістам, соці-
ологам та політологам. 
Елементарні відомості, необхідні для 

використання математичної статистики у 
процесі обробки результатів шкільних фі-
зичних експериментальних робіт, мають 
містити не лише підручники з математи-
ки, але й інструкції для проведення лабо-
раторних та практичних робіт. Це ство-
рює психолого-педагогічні передумови 
для усвідомленого, а не формального за-
своєння математичних знань, вироблення 
необхідних практичних компетентностей. 
Потрібно зауважити, що отримання 

в результаті експерименту статистичної 
інформації не повинно бути самоціллю. 
Формування систематизованих почат-
кових статистичних уявлень пов’язано з 
мислительною переробкою і перетво-
ренням елементів наочної і описової 
статистики. Статистичні таблиці, графі-
ки чи числові характеристики частково 
розкривають властивості досліджувано-
го явища, підкреслюють його стохасти-
чний характер. Уміння використовувати 
елементи описової статистики характе-
ризують знання цих властивостей. Хоч 
багато із цих властивостей можуть не-
достатньо чітко проявлятись із-за опо-
середкованих математичних об’єктів, 
потрібно бачити за числовими характе-
ристиками і графічними ілюстраціями 
статистичних даних реальні властивості 
досліджуваного явища. 
Важливість подібних статистичних 

експериментів полягає ще й у тому, що 
під час їх проведення учні зустрічаються 
не з абстрактною імовірнісною моделлю, 
а безпосередньо з частотою, і отримують 
початкові відомості про зв’язок імовір-
ності й частоти, імовірності та матема-
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тичного сподівання, ознайомлюються з 
флуктуаціями, які є в спостережуваних 
явищах та процесах, але яких немає в 
моделях. Цінність такого підходу з точки 
зору інтерпретації статистичних виснов-
ків важко переоцінити. 
Тому ми вважаємо, що для попере-

дження формалізації на початкових ета-
пах формування статистичних уявлень 
доцільно використовувати задачі прикла-
дного характеру та елементарні фізичні 
експерименти, для аналізу результатів 
яких доцільно використовувати статисти-
чні методи. Одним із критеріїв сформова-
ності початкових статистичних уявлень 
потрібно вважати наявність в учнів пев-
ної системи умінь і навичок, пов’язаних із 
засвоєнням елементів описової статисти-
ки, і умінь формулювати на їх основі пра-
вильні висновки про досліджувані явища. 
Вміння зробити правильний якісний 

висновок на рівні правдоподібних мір-
кувань свідчить про навички учня вико-
ристовувати математичну інтуїцію в об-
ласті імовірнісних ситуацій, що є необ-
хідною передумовою формування сто-
хастичних уявлень та можливості їх за-
стосування у практичній діяльності. 
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