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Розглянуто сукупність психолого-педагогічних передумов та методичних вимог до на-

вчання елементів стохастики в ліцеях і класах з поглибленим вивченням математики. 

 
 

Загальна мета вивчення елементів 
стохастики у середній школі визначена 
наприкінці 60-х років ХХ сторіччя ака-
деміком Б.В. Гнєденком: „ознайомлення 
школярів із закономірностями більш 
широкого типу, ніж класичний детермі-
нізм, а саме – зі статистичними законо-
мірностями” [2]. З того часу завдання 
розвитку у школярів статистичних за-
кономірностей прийнято називати у ме-
тодичній літературі задачею форму-
вання стохастичного мислення учнів. 
Критеріями розв’язання завдання фор-
мування стохастичного мислення є: ро-
зуміння сутності понять і законів стоха-
стики; вміння розв’язувати якісні стоха-
стичні задачі, тобто вміння робити які-
сні  висновки на базі наявних  статисти-
чних даних керуючись провідними мір-
куваннями, що базуються на інтуїції. 

Треба зазначити, що навчання теорії 
ймовірностей, яке базується лише на ви-
вченні конкретних імовірнісних моделей, 
може не призвести до розв’язання за-
вдання – формування статистичного мис-
лення учнів. За умови достатнього зна-
йомства з певною імовірнісною моделлю 
учень зможе формально оперувати з нею 
достатньо впевнено, проте з точки зору 
завдань навчання це не є достатнім, оскі-
льки таке оперування ще не свідчить про 
сформованість стохастичного мислення, 
оскільки учень може бути безпорадним 
при побудові нових, навіть досить прос-
тих імовірнісних моделей. 

Достатньо глибоке проникнення у 
імовірнісні моделі неможливе, якщо не 
існує фундаменту для цього. Звідси ви-
пливає необхідність формування стохас-
тичних уявлень та розвитку імовірнісної 
інтуїції учнів протягом всього навчання. 

Дослідження психологів Ж. Піаже [3] 
і Є. Фішбейна [7] показують, що людина 
початково погано пристосована до імові-
рнісної оцінки, до усвідомлення та ймові-
рнісної інтерпретації імовірнісно-статис-
тичних даних. Експериментально встано-
влено, що навіть ґрунтовні знання і розу-
міння інших розділів математики (які, як 
правило, мають учні в ліцеях і класах з 
поглибленим вивченням предмету) ще не 
забезпечують розвитку стохастичного мис-
лення і не позбавляють навіть від тривіаль-
них імовірнісних забобонів і оман.  

Методичною аксіомою можна вва-
жати те, що стохастичне мислення у бі-
льшій мірі можна сформувати, але не 
відразу, не в одну мить. Однак питання 
про вік, найбільш сприятливий для ефе-
ктивного розвитку стохастичного мис-
лення, розв’язується не так одностайно .  

Досвід показує, що в учня початкової 
школи недостатньо сформоване уявлення 
про світ, не вистачає математичного апа-
рату (перш за все звичайних дробів) для 
формування уявлень про імовірність. Вод-
ночас знайомство з простими випадко-
вими експериментами та їх результатами – 
елементарними подіями, формування по-
няття випадкової події та її абсолютної ча-
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стоти, основи описової статистики, табли-
ці, діаграми є можливим і навіть необхі-
дним для введення в початкову школу [5]. 

Також встановлено, що починати 
навчання основ теорії ймовірностей у 
старших класах – малоефективно. На-
працьоване до цього часу прагнення до 
швидкої формалізації знань, сформо-
ване традиційним курсом математики, 
бажання засвоїти на уроці перш за все 
певний набір правил, алгоритмів і мето-
дів обчислення фактично замінює фор-
мування імовірнісних уявлень формаль-
ним вивченням формул комбінаторики і 
обчисленням ймовірностей за класич-
ною моделлю Лапласа. 

Навіть у ліцеях і класах з поглибле-
ним вивченням математики навчання 
теорії ймовірностей традиційним шля-
хом дає в основному негативний ре-
зультат. Навіть для учнів даних класів 
матеріал здавався складним, формаль-
ним, погано засвоювався. 

Змальована ситуація схожа на про-
блеми вивчення геометрії в школі, де на 
сьогодні, загальновизнаним є необхід-
ність періоду „наочної геометрії” і по-
передньої роботи з учнями стосовно 
формуванню просторових уявлень ще 
до систематичного вивчення курсів 
планіметрії і стереометрії. 

Для того щоб усі теоретико-імовірні-
сні висновки і конструкції були ясними і 
зрозумілими учням, необхідно система-
тизувати стихійно виникаючі інтуїтивні 
уявлення. Це вимагає, як говорить 
А.Плоцкі, «умілого введення учня в про-
цес вивчення теорії, розгорнутої пропеде-
втики теоретичного матеріалу» [4, с.17]. 

Реальні випадкові події широко пред-
ставлені в навколишньому світі. Пі-
знання дитиною навколишнього світу 
починається від сприйняття одиничних 
предметів і явищ до утворення конкрет-
них уявлень і від узагальнення останніх 
до формування понять. Тому, початком 
формування стохастичних уявлень треба 
вважати сприйняття дітьми конкретних, 
випадкових явищ, знайомство з конкрет-
ними статистичними сукупностями: „Я 

досі пам’ятаю, як одного разу, коли я був 
ще дитиною, мій батько привів мене на 
край міста, де на березі стояли верби, і 
велів мені зірвати навмання сотню лис-
точків верби. Після відбору листя з пош-
кодженими кінчиками у нас залишилося 
89 цілих листочків, коли ми повернулися 
додому, ми розташували їх у ряд у по-
рядку зростання, як шеренгу солдат. По-
тім мій батько крізь кінчики листків про-
вів криву і сказав: „Це і є крива Кетле. 
Подивись на неї, ти бачиш, що посеред-
ності завжди складають більшість і лише 
дехто піднімається вище або так і зали-
шається внизу” ” [1, с.84]. 

Сьогодні ми знаємо цього хлопчика 
як чудового математика Б.Л. Ван дер 
Вардена. Його курс математичної стати-
стики наповнений реальними живими 
прикладами з фізики, хімії, астрономії, 
геодезії і метеорології, біології і психо-
логії, медицини і гігієни, статистики на-
селення, економічної статистики, техні-
чних додатків.  

Розрізняють такі три етапи форму-
вання стохастичних уявлень школярів: 

1)знайомство з найпростішими сто-
хастичними ситуаціями; 

2)нагромадження систематизованих 
уявлень про явища стохастичної при-
роди; 

3)створення науково-теоретичної 
основи стохастичних уявлень. 

Перші два етапи пов'язані з форму-
ванням початкових стохастичних уяв-
лень, третій – з вивченням елементів 
стохастики. 

Якщо учень тільки спостерігає за 
випадковим явищем, а не бере участі у 
процесі його зародження, то це явище 
може виявитись для нього чужим, дале-
ким і недостатньо зрозумілим. Треба, 
щоб учень був поставлений віч-на-віч з 
самим явищем, а для цього він повинен 
виконувати певні предметні дії, що при-
зводять до появи випадкових явищ. Ви-
ходячи з цього, необхідно включити в 
процес формування початкових стохас-
тичних уявлень предметні дії учнів з рі-
зними об’єктами. Щоб розв’язати цю 
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проблему, звернемося до історії заро-
дження теорії ймовірностей. 

Багато задач практики, що служили 
основою для зародження теорії ймовір-
ностей, як науки, були занадто склад-
ними, щоб помітити в них закони випад-
кового, тоді як в азартних іграх випадок 
виступає досить чітко і не затушовува-
лися занадто великим числом факторів, 
що їх ускладнюють. Крім того, азартні 
ігри дозволяють спостерігати випадкові 
явища велике число раз, тобто задоволь-
няють основній вимозі, при дотриманні 
якої можливий прояв законів випадкових 
явищ, а саме - їх масовості. 

Ця своєрідна роль азартних ігор у 
виникненні теорії ймовірностей як на-
уки відбилася й у її вивченні. Дотепер, 
при вивченні початків теорії ймовірнос-
тей, у методичних цілях, часто зверта-
ються до прикладів, пов'язаних з підки-
данням монети, грального кубика, гра-
льними картами, урнами, рулетками і 
т.п., за допомогою яких легко проілюст-
рувати поняття випадкової події та її 
ймовірності і способи підрахунку ймо-
вірностей різних подій. 

Однак застосування азартних ігор 
може мати негативний вплив на мора-
льне виховання школярів. Саме така гра 
характеризується прагненням будь-що 
виграти, а при невдачі відігратися. Чи 
треба дивуватися, що в гравців у всі часи 
виявлялися тіньові грані характеру. Істо-
рія азартних ігор багата спокусами, під-
робками і злочинами, що знайшло відпо-
відне відображення в літературі і мисте-
цтві. Причиною такого явища служить 
матеріальний стимул, що закладений в 
основу правил азартних ігор. Може зда-
ватися, що коли виключити матеріаль-
ний зиск й установити інші стимули, то 
азартні ігри, звільнившись від свого по-
року, можуть бути використані в школі. 
Однак цього неможливо зробити, тому 
що правила азартних ігор такі, що рано 
або пізно гра призводить до необхідності 
встановлення якого-небудь матеріаль-
ного стимулу, без якого вона стає без-
глуздою. Тому не може бути і мови про 

використання азартних ігор у школі. 
У практиці навчання елементів сто-

хастики визначені такі організаційні за-
соби розвитку первісних стохастичних 
уявлень учнів: 

� стохастичні ігри; 
� стохастичні експерименти (екс-

перименти з випадковими витоками); 
� стохастичні дослідження; уявні 

стохастичні експерименти; імітація (мо-
делювання). 

Завдяки даним організаційним засобам 
процес навчання школярів стохастики 
зближується з дослідницьким процесом. 

„Всі наші задуми, всі пошуки і побу-
дови перетворюються у тлін, якщо не-
має в учнів бажання навчатися”, писав 
В.А. Сухомлинський [6]. Тому вчитель 
повинен викликати в учнів таке ба-
жання, а це означає, що він повинен 
сформувати у них відповідну мотива-
цію. Одним з шляхів досягнення основ-
ної мети навчання елементів стохастики 
є активізація процесу навчання.  

Цілі навчання досягаються з викори-
станням  різних форм, тобто способів ор-
ганізації навчання. Сучасна дидактика 
визначає такі форми навчання: урок, се-
мінар, диспут, дидактична гра, практи-
кум, екскурсія, домашні завдання, залік, 
колоквіум, лабораторні роботи, форуми, 
роботи в мережі Internet, виконання про-
ектних розробок, дистанційне навчання. 

У ліцеях і класах з поглибленим ви-
вченням математики застосовуються уро-
ки різних типів, у тому числі і нестан-
дартні: інтегровані, міжпредметні, біна-
рні, із різновіковим складом учнів. Ціка-
вими елементами цих уроків можуть бути 
стохастичні ігри, стохастичні експериме-
нти, статистичні дослідження. Це дасть 
змогу розбудити природні задатки, роз-
винути здібності дитини, підняти рівень 
творчості, сприяти розвиткові особисто-
сті, виростити інтелектуального учня, 
плекати талановиту особистість. Напри-
клад, спрямувати діяльність учнів до «ві-
дкриття» поняття ймовірності та матема-
тичного сподівання можна, організувати 
наступний стохастичний експеримент у 
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формі гри. Учні класу розподіляються за 
парами і кожна пара проводить досліди з 
підкиданням металевої канцелярської 
кнопки. Якщо кнопка впаде гострим кін-
цем донизу, то один з гравців записує со-
бі 2 очка, а другий 1 очко. Якщо  кнопка 
впаде гострим кінцем догори, то, на-
впаки, перший записує 1 очко, а другий 2 
очка. Порівнюючи суми очок, вони ви-
значають переможця. Все це проводиться  
в рамках позакласної діяльності. 

На уроці розглядають таблиці частот, 
які склала кожна з пар гравців. Учням 
необхідно запропонувати уявити, що чи-
сло випробувань при проведенні цього 
експерименту достатньо велике, напри-
клад 100000. Такий експеримент прово-
дити досить важко, однак ми можемо уя-
вити, які значення частот при цьому 
найбільш можливо очікувати. Цьому до-
помагає і огляд таблиці об’єднаних ре-
зультатів випробувань всіх учнів класу. 

Є підстави вважати, що при досить 
великій кількості випробувань частота 
появи кнопки гострим кінцем донизу 
буде наближатись до деякого числа Р 
(наприклад 4.0≈P , якщо відповідні ча-
стоти дорівнюють 0.391; 0.412; 0.398; 
0.397; 0.401 і т.д.). Вчитель повідомляє, 
що теоретичне значення частоти яке 
очікують називають імовірністю випа-
дання кнопки гострим кінцем донизу. 

Аналогічне міркування проводиться 
для випадіння кнопки гострим кінцем 
угору.  

Далі перед учнями ставлять питання 
про середній виграш. Наприклад, сере-
днє арифметичне виграшів першого і 
другого гравців відповідно до наведе-
них таблиць дорівнюють: 

405.1405.02595.01

595.1405.01595.02

=⋅+⋅
=⋅+⋅

 

Порівнюючи середнє арифметичне, 
обчислене за результатами експерименту 
для кожної пари, робимо висновок, що 
практично у всіх парах перші гравці у 
середньому вигравали більше число 
очок, ніж другі. Складаються дві послі-
довності значень середніх арифметич-
них. Члени кожної з цих послідовностей, 

за рідким винятком, будуть близькі один 
до одного. Імовірно, числа першої послі-
довності будуть наближатися до 1.6, а 
другої – до 1.4. Прогнозуючи результати 
експериментів з великим числом випро-
бувань, учні самі висувають гіпотезу про 
існування деяких теоретично очікуваних 
чисел М1 і М2, до яких наближаються се-
редні арифметичні відповідних послідо-
вностей при збільшенні числа випробу-
вань. Від учителя вони взнають, що при-
йнято говорити так: число М1 – це мате-
матичне сподівання виграшу першого 
гравця; число М2 – математичне споді-
вання виграшу другого гравця. 

У класах з поглибленим вивченням 
математики перевага віддається органі-
зації самостійної діяльності учнів у здо-
бутті нових знань, дослідницькому ме-
тоду вивчення навчального матеріалу. 
Результати статистичних досліджень 
можна тлумачити як створення учнями 
освітнього продукту, в процесі отри-
мання якого задовольняються потреби у 
самореалізації і складаються сприятливі 
умови для розвитку відповідних особи-
стісних якостей: когнітивних, креатив-
них, оргдіяльнісних та ін. 

При навчанні елементів стохастики 
необхідно прищеплювати критичне став-
лення до статистичних висновків і уза-
гальнень, вміння правильно тлумачити 
статистичний матеріал, самостійно ви-
кривати різного роду фальсифікації, рете-
льно замасковані під личиною витончено 
дібраних „правдоподібних” відомостей. 
Корисно показати учням конкретні ситу-
ації, в яких тенденційно дібрані статисти-
чні показники можуть служити основою 
для хибних висновків про події, що від-
буваються у політичному і економічному 
житті суспільства. Розвиток у майбутніх 
дорослих громадян критичного мислення, 
вміння розуміти скритий смисл того або 
іншого повідомлення, протистояти мані-
пулюванню свідомості індивіда з боку за-
собів масового інформування. 

Розглянемо такий приклад. Господар 
одного приватного підприємства звіль-
нив більшу частину робітників, а тим 
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що залишилися, знизив заробітну плату 
(табл. 1). Після чого він заявив, що се-

редній заробіток працівників на його пі-
дприємстві підвищився. Чи так це? 

 

Таблиця 1 
Зміна заробітної плати 

 Зарплата до звільнення Зарплата після звільнення 
1000 грн. 400 грн. 800 грн. 320 грн. 

Кількість робітни-
ків 

200 800 200 120 
 

Обчислення середніх характеристик 
підтверджують, що середні характери-
стики дійсно збільшилися. До звільнен-
ня: 

)(520
1000

8004002001000
грнx =⋅+⋅= , 

мода дорівнює 400 грн., медіана до-
рівнює 400 грн. 

Після звільнення: 

)(620
320

120320200800
грнx =⋅+⋅= , 

мода дорівнює 800 грн., медіана до-
рівнює 800 грн. 

Однак з таблиці видно, що життя ро-
бітників не стало кращим, а навпаки, не 
говорячи про тих, хто втратив роботу. 
Оманлива думка про підвищення зар-
плати складається через звільнення зна-
чної частини робітників з низькою зар-
платою. Висновки з розв’язання задачі 
суперечать здоровому глузду. 

Наслідком неправильних або супереч-
ливих висновків може бути і неадекват-
ний вибір критеріїв, за якими інтерпре-
туються статистичні дані. У зв’язку з цим 
доречно нагадати наступне оповідання. 

Кожна з двох фірм, що спеціалізу-
ються з виготовлення взуття відправили 
до деякої африканської країни свого 
агента для з’ясування  ситуації стосовно 
реалізації своєї продукції. Агент першої 
фірми телеграфував: «Чудовий ринок з 
реалізації взуття – тут 90% населення 
ходять босоніж». Агент другої фірми 
сповістив : «Ринок взуття тут відсутній 
– 90% населення не носять черевиків». 
Імовірнісно-статистична лінія забезпе-
чує умови створення учнями індивідуа-
льно-творчих продуктів діяльності, що 
сприяє розвитку креативних якостей 

людини. Евристичний характер стохас-
тичних умовиводів вимагає так органі-
зувати математичну діяльність учнів, 
щоб вивчення понять і методів дове-
дення тверджень і розв’язування задач 
відбувалося у формі відкриттів нових 
специфічних інструментів пізнання ото-
чуючого світу. Особливу роль відіграє 
тут аналіз імовірнісних парадоксів і не-
сподіванок, що створює сприятливий 
ґрунт для евристичної діяльності.  

Все вище сказане дозволяє виділити 
такі методичні вимоги до навчання еле-
ментів стохастики в ліцеях і класах з 
поглибленим вивченням математики: 

1) чітке визначення цілей і завдань 
навчання нової змістової лінії у зазна-
чених класах; 

2) зміст повинен забезпечувати ная-
вність системи теоретичних імовір-
нісно-статистичних знань, відображати 
сучасний стан розвитку науки і техніки; 

3) забезпечення формування міцних 
навичок і вмінь при  розв’язуванні сто-
хастичних задач; 

4) спрямування на встановлення ті-
сного зв’язку імовірнісних моделей з 
предметним світом, організацію побу-
дови і тлумачення моделей як провідних 
форм діяльності учнів; 

5) навчання повинно бути націле-
ним на використання творчих можливо-
стей  школярів як послідовності самос-
тійних „відкриттів”, тобто повинно мати 
евристичний характер; 

6) у навчанні повинні встановлюва-
тися і реалізовуватися міжпредметні 
зв’язки у якості взаємодії між шкіль-
ними дисциплінами, особливо профіль-
ними (за профілем ліцею, класу); 

7)  навчання повинно здійснюва-
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тись на основі профільної і рівневої ди-
ференціації; 

8) поряд з традиційними засобами 
навчання мають набути широкого вико-
ристання засоби інформаційно - комуні-
каційних технологій. 
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