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Здійснений аналіз наукової та методичної літератури та практики показав, що 

в даний час існує ряд суперечностей, пов’язаних з математичною підготовкою учнів 
старших класів, зокрема з формуванням у них стохастичних уявлень. У зв'язку з вище-
зазначеним виникла необхідність пошуку і розробки принципів побудови стохастичної 
змістовно-методичної лінії, зокрема  в старших класах соціально-гуманітарного на-
пряму. Сформовані принципи, якими необхідно користуватися для досягнення постав-
леної мети. 

Ключові слова: комбінаторні знання та вміння, розвиток мислення, вивчення 
математики в старшій школі, принципи побудови, профільна диференціація. 

 
 

Постановка проблеми. За багато ро-
ків склалася визначена традиція навчання 
теорії ймовірностей, відправним момен-
том якої є зв'язок із комбінаторними по-
няттями і твердженнями. Цей підхід при-
родно приводить до схеми рівно можли-
вих випадків і до класичного визначення 
ймовірності. При такому підході виявля-
ється поза полем зору той світоглядний 
аспект теорії ймовірностей, що визначає 
мету формування статистичного мислення 
учнів. Дійсно, переважний розгляд теоре-
тичних ймовірнісних понять, формул та 
правил не приводить до формування ме-
тодологічно правильних поглядів на при-
роду та суспільство, що відповідають су-
часній науковій картині світу. Вивчення 
математичних моделей випадкових явищ у 
чистому виді, у відриві від практичних 
додатків не сприяє усвідомленню учнями 
статистичних закономірностей навколиш-
нього світу. 

Аналіз досліджень і публікацій. Пи-
тання формування ймовірнісно-статис-
тичних уявлень у учнів, плануванням на-
вчального матеріалу в класах гуманітарно-
го напряму, формуванням статистичних 

уявлень в учнів у середовищі взаємодії 
шкільних предметів, методологічними ос-
новами 12-річної освіти та інші представ-
лені працями Л.О.Бичкової, Ю.М.Каля-
гіна, К.М.Куриндіна, А.Плоцкі, А.В.Ху-
торського, В.В.Фірсова та ін. 

Метою статті є дослідження основ-
них принципів побудови стохастичної змі-
стовно-методичної лінії в старших класах 
соціально-гуманітарного напряму. 

Виклад основного матеріалу. Сучас-
на теорія ймовірностей являє собою галузь 
метричної теорії функцій, своєрідну не за 
методами математичного дослідження, а за 
постановкою завдань. Ймовірнісна модель 
власне кажучи нічим не відрізняється від 
інших математичних структур, отже, на-
вчання, засноване переважно на вивченні 
ймовірнісної моделі, не може привести до 
досягнення поставленої мети – формування 
статистичного мислення учнів. 

У зв'язку з цим усе більшого визнання 
одержує ідея необхідності прикладної орі-
єнтації навчання теорії ймовірностей. 
Проблемі виявлення специфіки приклад-
ного напряму в математиці, як необхідної 
умови досягнення мети навчання теорії 
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ймовірностей у школі, присвячена дисер-
тація В.В.Фірсова [5]. 

Прикладна спрямованість навчання 
математики полягає в здійсненні цілесп-
рямованого змістовного та методологічно-
го зв'язку математичної освітньої області з 
практикою. Здійснення прикладної спря-
мованості навчання математики припускає 
три основних етапи практичного викори-
стання математичного апарату: 

1). Формалізація – створення матема-
тичної моделі досліджуваної вихідної си-
туації. На цьому етапі відбувається пере-
хід з мови, що характеризує реальну ситу-
ацію, на математичну мову. 

2). Внутрімодельне розв’язання – ма-
тематичне розв’язання задачі й одержання 
відповіді математичною мовою. 

3). Інтерпретація – переклад відповіді 
з математичної мови на мову вихідної си-
туації. На цьому етапі виробляється аналіз 
результатів розв’язання, їхнє трактування 
в термінах вихідної ситуації та ухвалення 
рішення з проблем даної реальної поза ма-
тематичної ситуації. Як приклад, що ілюс-
трує всі три етапи практичного застосу-
вання математики, можна навести текстові 
задачі на складання рівнянь. Такі задачі 
відбивають різні галузі діяльності людей. 
Аналізуючи реальну ситуацію, описувану 
в тексті умови задачі, учні складають рів-
няння. Складене рівняння є математичною 
моделлю вихідної ситуації. Потім вони 
здійснюють розв’язання усередині моделі, 
тобто вирішують саме це рівняння та зна-
ходять його корені. 

На третьому етапі учні аналізують від-
повідь, відкидають сторонні корені. 

Однак такого виду задачі поки ще 
представлені лише в деяких розділах шкі-
льної математики. У більшості випадків 
учні вирішують готові рівняння, нерівнос-
ті, їхні системи, а виходить, не виходять за 
рамки внутрімодельного етапу. «Ніхто не 
пояснює учневі, хто, яким чином і навіщо 
побудував цю модель, хто й у яких обста-
винах таке завдання сформулював, хто і 
навіщо має потребу в її розв’язанні» [2, 
С.28]. Це аж ніяк не сприяє виробленню 
умінь, пов'язаних з пізнанням навколиш-

нього світу засобами математики. 
Подібне положення посилюється при 

вивченні основ науки про випадковий 
процес. Уже класична ймовірність, яка 
базується на гіпотезі рівноможливості іс-
ходів, є математичною моделлю, відсіче-
ної від етапів формалізації та інтерпрета-
ції. Обчислення ймовірностей за допомо-
гою комбінаторних правил, їхній непря-
мий підрахунок на основі заданих, невідо-
мо звідки узятих, ймовірностей – усе це 
являє собою оперування усередині мате-
матичних моделей.  

При такому навчанні деякі поняття 
(ймовірність, математичне очікування й 
т.ін.) сприймаються як штучні та сторонні 
з відношення як до самої математики, так і 
до життя. Не випадково багато учнів ви-
пробують внутрішній психологічний опір 
цій науці. 

Вирішити дану проблему можна тіль-
ки шляхом зміни методології навчання за 
допомогою первісного завдання учням як 
освітні об'єкти реальних, а не ідеальних 
об'єктів пізнання. Для досягнення цілей 
формування статистичного уявлення учнів 
теорія ймовірностей повинна вивчатися не 
як чиста математична, а як прикладна ди-
сципліна при явному залученні етапів фо-
рмалізації й інтерпретації в процес 
розв’язання задач, зміст яких відбиває ре-
альні ситуації, що зустрічаються людині в 
повсякденному житті. 

При такому вивченні виробляються 
уміння вирішувати статистичні задачі, ви-
сунуті практикою, що є критерієм досяг-
нення поставлених цілей [5, С. 86]. «Ви-
вчаючи об'єкт реального світу, учень від-
шукує і створює знання про нього, тобто 
відкриває ідеальні теоретичні конструкти 
– факти, поняття, закономірності. Усвідо-
млюючи створені ними знання і способи 
пізнання, учень фіксує їх у вигляді особи-
стого освітнього продукту, що дозволяє 
потім застосовувати їх для наступного пі-
знання реального світу. Освітня діяльність 
учня виступає сполучною ланкою ідеаль-
ного і реального світу – рівноправних ат-
рибутів гармонічної людини» [7, С. 50]. 

Усе це дає підставу розглядати при-
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кладну спрямованість навчання стохасти-
ки не тільки як необхідну умову досягнен-
ня поставлених цілей, але і як одного з 
принципів побудови нової змістовно-
методичної лінії шкільного курсу матема-
тики. Цей принцип будемо називати 
принципом прикладної спрямованості на-
вчання стохастики. 

Розгляд багатьох статистико-ймовір-
нісних понять сприяє закріпленню вивче-
ного матеріалу «звичайних» тем матема-
тики. Наприклад, використання різних за-
собів перебування середніх характеристик 
і показників розкиду даних допомагає роз-
витку обчислювальних навичок; перебу-
вання геометричних ймовірностей сприяє 
засвоєнню поняття площі; розгляд стохас-
тичних залежностей розширює уявлення 
про сферу застосувань досліджуваних фу-
нкцій і т.п. 

Введення в шкільну математику ймо-
вірнісно-статистичної змістовно-методич-
ної лінії створює нові сприятливі можли-
вості для посилення внутріпредметних 
зв'язків. 

Звідси ми виводимо принцип інтег-
ративності побудови стохастичної зміс-
товно-методичної лінії, що виражає необ-
хідність інтегрувати шкільну математику 
за допомогою стохастичного змісту. Від-
повідно до цього принципу, нова лінія, яка 
є однією з рівноправних самостійних зміс-
товно-методичних ліній шкільного курсу 
математики, таких як лінія числа, функці-
ональна лінія або лінія тотожних перетво-
рень і т.ін., повинна благотворно впливати 
на зміцнення внутріпредметних зв'язків. 

При вивченні стохастики велику роль 
грають не тільки внутріпредметні, але і 
міжпредметні зв’язки, оскільки ймовірніс-
но-статистичні методи проникають в усі 
галузі людського знання. Завдяки їм уда-
лося побудувати наукову картину світу. 
Тому введення в шкільну математику 
ймовірнісно-статистичної змістовно-мето-
дичної лінії сприяє виникненню нових, 
глибоко обґрунтованих міжпредметніх 
зв'язків. З однієї сторони ці зв'язки забез-
печують багатий запас завдань стосовно 
збору даних, представленню й обробці ін-

формації, проведенню експериментів то-
що. З іншого боку вони сприяють більш 
глибокому розумінню матеріалу різних 
предметів. 

Особливе значення має зв'язок стохас-
тики з інформатикою. Використання ком-
п'ютера полегшує розв’язання багатьох 
ймовірнісно-статистичних задач. Він за-
безпечує доступ до інформації, є діючим 
засобом для збереження, представлення й 
обробки введених у нього статистичних 
даних. Комп'ютер можна використовувати 
і для генерації випадкових даних, і для по-
будови моделей реальних ситуацій з еле-
ментами випадковості, і для перевірки 
статистичних гіпотез. Комп'ютерна візуа-
лізація статистичних закономірностей, зі-
ставлення графів, діаграм та графіків зні-
має багато рутинних труднощів технічно-
го характеру, дозволяючи зосередити ува-
гу учнів на ідейній суті досліджуваних ме-
тодів аналізу стохастичних ситуацій. 

З іншого боку, крім загальних цілей 
світоглядного характеру, знайомство з 
елементами стохастики створює можли-
вість для більш глибокого вивчення мате-
ріалу різних предметів. Тут часто виникає 
необхідність у використанні математич-
них методів аналізу результатів спостере-
жень. При виконанні лабораторних і прак-
тичних робіт з фізики, хімії, біології учень 
повинний вміти оформити результати спо-
стережень і досвідів на уроках географії, 
історії, суспільствознавства, йому необ-
хідно користуватися таблицями і довідни-
ками, сприймати інформацію, представле-
ну в графічній формі. Виклад багатьох тем 
суспільно-гуманітарних освітніх областей 
особливо має потребу в залученні ймовір-
нісно-статистичних уявлень. 

Діяльність, зв'язана зі збором інфор-
мацій, систематизацією й оформленням 
даних, у багатьох випадках може здійсню-
ватися при вивченні відповідних предме-
тів. На уроках математики учні довідають-
ся, як ці зведення можна представити гео-
метрично, як обчислити основні характе-
ристики, який їхній зміст тощо. Інтерпре-
тувати стохастичні моделі, робити висно-
вки і приймати рішення вони учаться при 
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вивченні як математики, так і інших дис-
циплін. 

Єдиний статистичний підхід до на-
вчання школярів різним дисциплінам роз-
глядається в дослідженні К.М.Куриндіної 
[1, С.5] як новий шлях здійснення глибо-
ких міжпредметних зв'язків. Завдяки сто-
хастиці, ці зв'язки допомагають вирішува-
ти задачу формування статистичного мис-
лення учнів класів гуманітарної спрямова-
ності комплексно, в умовах взаємодії різ-
них освітніх галузей. 

Звідси ми виводимо принцип міжна-
уковості побудови стохастичної змістовно-
методичної лінії, що виражає необхідність 
максимально реалізовувати міжпредметні 
зв'язки для взаємозбагачення математики із 
суміжними дисциплінами і формування 
єдиної наукової картини світу. Цей прин-
цип тісно зв'язаний із принципом інтегра-
тивності, тому що стохастика розширює 
сфери інтеграції на багато шкільних дис-
циплін. 

Принцип перманентності – принцип 
побудови ймовірнісно-статистичної лінії 
шкільного курсу математики, що виражає 
необхідність тривалого цілеспрямованого 
періоду формування статистичного досві-
ду дітей, їх ймовірнісної інтуїції. Досяг-
нення необхідного розвиваючого ефекту 
навчання стохастики можливе на базі реа-
лізації діяльнісного підходу, що сприяє 
інтенсифікації навчального процесу. Цей 
підхід припускає навчання не тільки гото-
вим знанням, але і діяльності з набуття 
знань, засобами міркувань, створення пе-
дагогічних ситуацій, що стимулюють са-
мостійні відкриття учнями математичних 
фактів, їхніх доказів, розв’язань задач. 

Неприпустимо розглядати процес на-
вчання школярів стохастики як трансля-
цію та наступну інтеріоризацію індивідові 
готового змісту, спеціально для цього ві-
дібраного. На жаль, у практиці навчання 
елементам теорії ймовірностей у класах 
гуманітарної спрямованості так і відбува-
ється: спочатку учень «одержує знання», а 
потім застосовує їх, у тому числі і творчо. 

«Продуктивна ж освіта припускає, що 
діяльність учня заснована на реалізації йо-

го особистісного потенціалу і приводить 
до створення ним освітніх продуктів, аде-
кватних досліджуваним предметам та га-
лузям. Такий тип освіти приводить до змі-
ни (утворення) внутрішньої субстанції са-
мого учня і появі його власного досвіду і 
знання» [7, С. 51]. Відповідно до цього на-
вчанню стохастики в школі необхідно до-
дати креативної спрямованості. Більш то-
го, специфіка ймовірнісно-статистичних 
методів саме на це цілком націлює. Як  
стверджує А.Плоцкі, «через свою специ-
фіку стохастика може бути математикою, 
що розуміється кожним учнем, як матема-
тика, відкрита ним самим»[3, С. 42].  

Фактично автором висунутий важли-
вий принцип, що у ряді інших принципів 
побудови стохастичної змістовно-мето-
дичної лінії ми будемо називати принци-
пом творення. 

Зазначений принцип виражає необ-
хідність «становлення і відкриття знань 
заново»[2, С. 176], тобто інспірування ма-
тематичного відкриття понять і методів 
стохастики в ході керованої вчителем са-
мостійної творчої діяльності учнів. До-
тримання цього принципу зовсім не озна-
чає, що креативна спрямованість навчання 
стохастики виключає нетворчі види діяль-
ності. Одночасно з творчою діяльністю 
учень природно буде виконувати і деяку 
репродуктивну діяльність. У цьому кон-
тексті варто підкреслити також важливість 
робіт А.Енгеля, Г.Фройденталя, Т.Варги та 
інших. 

Джерелом більшості шкільних стохас-
тичних задач повинні стати поза матема-
тичні ситуації. Конкретні об'єкти спочатку 
можуть виступати в якості «сировини» для 
побудови статистико-ймовірнісних моде-
лей, що потім, у свою чергу, повинні ви-
користовуватися для дослідження фраг-
ментів дійсності, що містять подібну «си-
ровину». 

Звідси ми виводимо ще один принцип 
– принцип світорозуміння, що виражає 
необхідність світоглядної спрямованості 
навчання стохастики в старшій школі, фо-
рмування ймовірнісного сприйняття на-
вколишньої дійсності, наукової картини 



 
 
 
Didactics of mathematics: Problems and Investigations. – Issue # 35. – 2011. 

 

 

180 

світу. Цей принцип тісно пов'язаний із 
принципом прикладної спрямованості на-
вчання стохастики.  

Висновки. Таким чином, нами сфор-
мульовані наступні основні принципи по-
будови стохастичної змістовно-методич-
ної лінії шкільної математики: 1) принцип 
прикладної спрямованості; 2) принцип 
інтегративності; 3) принцип міжнауко-
вості; 4) принцип перманентності; 5) прин-
цип творення; 6) принцип світорозуміння. 
Реалізація даних принципів забезпечує дося-
гнення поставлених цілей навчання стохас-
тики учнів старших класів соціально-
гуманітарного напряму. 
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Резюме. Воробьева Е.Д. ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ СТОХАСТИЧЕСКОЙ СО-

ДЕРЖАТЕЛЬНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИНИИ В СТАРШИХ КЛАССАХ СОЦИАЛЬНО-
ГУМАНИТАРНОГО НАПРАВЛЕНИЯ. Проведенный нами анализ научной и методической 
литературы и практики показал, что в настоящее время существует ряд противоречий, свя-
занных с подготовкой учащихся старших классов, в частности с формированием у них сто-
хастических представлений. В связи с вышеуказанным возникла необходимость поиска и раз-
работки принципов построения стохастической содержательно-методической линии, в част-
ности в старших классах социально-гуманитарного направления. Сформулированы принципы, 
которыми необходимо пользоваться для поставленной цели. 

Ключевые слова: комбинаторные знания и умения, развитие мышления, изучение мате-
матики в старшей школе, принципы построения, профильная дифференциация. 

 
Abstract. Vorobjeva Ye. PRINCIPLES OF STOCHASTIC CONCEPTUAL- EDUCA-

TIONAL LINE CONSTRUCTION IN THE SENIOR CLASSES OF T HE SOCIAL-
HUMANITARIAN TRAINING DIRECTION. The analysis of scientific and educational literature 
and practice has shown, that there are a number of contradictions in training pupils of senior classes, 
in particular in forming stochastic concepts in their mind. The above-stated caused the necessity to 
seek and develop the principles of stochastic conceptual-educational line construction, namely in sen-
ior classes of social-humanitarian training direction. The principles to reach the aim are formulated. 

Key words: combinatory knowledge and skills, development of thinking, studying mathematics at 
senior school, construction principles, profile differentiation. 
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