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Постановка проблеми. За умов стрім-

кого науково-технічного прогресу виникає 

потреба у формуванні нового типу мис-

лення майбутніх фахівців інженерної га-

лузі, яке б уможливлювало їх мобільність, 

здатність орієнтуватись у потоці наукової 

й технічної інформації, швидко розв’язу-

вати професійні завдання. Тому сучасні 

роботодавці висувають все більш високі 

вимоги до професійно важливих якостей 

випускників технічних ВНЗ, серед яких 

зазначається вільне володіння ІКТ та 

вміння його застосування і модернізації. 

Формування цих якостей важливо почина-

ти вже  під час навчання майбутніх інже-

нерів математичним дисциплінам, зокрема 

теорії ймовірностей та математичної ста-

тистики. Одним  із  пріоритетних  напря-

мів державної  політики  є  розвиток  ін-

формаційного суспільства в  Україні  та 

впровадження новітніх інформаційно-

комунікаційних технологій в усі сфери 

суспільного життя. А це в свою чергу ви-

магає комп’ютеризації процесу навчання, 

що уможливлює його оптимізацію, активі-

зацію, індивідуалізацію та диференціацію.  

Аналіз актуальних досліджень. Про-

блемам інтенсифікації навчального проце-

су ВНЗ, його оптимізації, активізації, ін-

дивідуалізації, диференціації, присвячені 

роботи педагогів та психологів, серед яких 

Ю.К Бабанський [1], О.А.Біда [2], В.В.Да-

видов [5], М.І.Лазарєв [8] та інші. Інтен-

сифікація процесу навчання математичних 

дисциплін цікавила таких науковців як 

К.В.Власенко [4], М.І.Жалдак [6], Т.С.Мак-

симова [9], С.А.Раков [12], О.І.Скафа [14], 

Ю.В.Триус [16] та інших.  

В роботах цих вчених висвітлюються 

можливості організації інтенсивної навча-

льної діяльності та важелі управління нею 

на основі ІКТ. Більшість вищевказаних 

дослідників одностайно наголошують на 

важливості застосування CAS, ППЗ, серед 

яких ЕДК, у ході навчання математичних 

дисциплін, але питання інтенсифікації 

процесу навчання теорії ймовірностей  та 

випадкових процесів через впровадження 

в нього програмних засобів досі залиша-

ється розв’язаним не в повній мірі. Крім 

того, у працях науковців розглядаються 

шляхи формування інтенсивної навчаль-

ної діяльності у ході навчання математич-

них дисциплін, серед яких виокремлюєть-

ся деякі питання застосування ІКТ з метою 

фундаменталізації  та оптимізації процесу 

навчання. Цим питанням приділяли увагу 

такі вчені методисти, як К.В.Власенко [3], 
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В.І.Клочко [7], В.А.Петрук [11], С.О.Семе-

ріков [13], О.І.Скафа [14].  

У контексті даного дослідження, ціка-

вим є визначення інтенсифікації процесу 

навчання, що пропонує Д.Ш. Матрос [10]. 

Інтенсифікація ним визначається як запро-

вадження в навчання нових методів і засо-

бів, що забезпечують подальше підвищен-

ня якості підготовки спеціалістів на основі 

активізації навчання; більш повного вра-

хування психолого-педагогічних законо-

мірностей формування знань, умінь і на-

вичок; урахування індивідуальних особ-

ливостей психіки учнів; використання 

психофізіологічних засобів підтримки 

працездатності учнів та викладачів, а та-

кож інших досягнень науково-технічного 

прогресу в галузі підготовки кадрів. Але в 

його дослідженні не приділяється достат-

ньо уваги комп’ютеризації процесу на-

вчання. 

Підсумовуючи проведений аналіз нау-

кових статей щодо організації інтенсивної 

навчальної діяльності та управління нею, 

можна зробити висновок, що вона перед-

бачає:1) підвищення активності студента 

на заняттях, що вимагає більш досконало-

го підготування викладача; 2) застосуван-

ня чіткого керівництва діяльністю студен-

тів з боку викладачів на основі застосу-

вання евристичних прийомів; 3) укруп-

нення одиниць засвоєння; 4) збільшення 

числа задач і завдань, що виконуються під 

час як аудиторної, так і самостійної робо-

ти; 5) застосування комп’ютерних засобів 

навчання, що максимально активізують 

дію студентів у конкретній ситуації; 6) за-

стосування інтенсивного контролю, що 

сприяє здійсненню зворотнього зв’язку 

студента з викладачем. 

Таким чином,  розв’язання окреслених 

нами проблем ми вбачаємо у систематич-

ному використанні ІКТ під час практич-

них занять з теорії ймовірностей та мате-

матичної статистики.   

Мета статті розглянути роль інформа-

ційно-комунікаційних технологій в інтен-

сифікації навчальної діяльності студентів 

під час практичних занять з теорії ймовір-

ностей та математичної статистики. 

Виклад основного матеріалу. 
О.І.Скафа [14] вказує, що використання 

ІКТ під час навчання уможливлює візуалі-

зацію навчального матеріалу, сприйняття 

абстрактних математичних об'єктів і мето-

дів; забезпечує зворотній зв'язок між сту-

дентом та викладачем; сприяє прискорен-

ню темпу навчання за рахунок викорис-

тання комп’ютера для рутинних обчислю-

вальних процедур, а також надає можли-

вості контролю за результатами засвоєння.  

Із цією думкою згодна і К.В.Власенко 

[4], яка вважає, що майбутній інженер му-

сить на власному досвіді переконатися в 

ефективності і доцільності застосування 

ІКТ у своїй навчальній та професійній дія-

льності. Тобто, завдання викладача поля-

гає не тільки у навчанні майбутнього ін-

женера використанню програмних засобів 

під час навчання математичних дисциплін, 

а й у розв’язуванні питання «що робить 

інженер, а що – комп’ютер» під час кож-

ного заняття, кожної теми, розділу і, мож-

ливо, кожного завдання.  

Крім того, нас цікавить думка 

М.І.Жалдака [6], який зазначає, що вико-

ристання комп’ютера під час навчання ма-

тематичних дисциплін надає можливість 

значно збільшити обсяг матеріалу, що за-

своюється студентом, завдяки тому, що 

він подається в більш загальному, систе-

матизованому вигляді, при чому не в ста-

тичному, а в динамічному. Він наголошує, 

що особливого значення при цьому набу-

ває розвиток творчого мислення студента 

через реалізацію проблемної ситуації або 

постановку завдання та уможливлюється 

принцип розвивального навчання, коли 

замість збільшення обсягу матеріалу, що 

необхідно засвоїти студентові, увага при-

діляється формуванню вмінь використо-

вувати цей матеріал. На це вказує і 

Ю.В.Триус [16], який розглядаючи мож-

ливості використання систем комп’ютер-

ної математики зазначає, що їх треба розг-

лядати як потужний інструмент 

комп’ютерної підтримки діяльності  педа-

гогів, студентів, інженерів, науковців. 

Адже, використання таких систем, з одно-

го боку, не заперечує математичну інтуї-



 

 
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ У ВИЩІЙ ШКОЛІ 

 

 

 

46 

цію  студента та його творчу участь у 

розв’язуванні  проблем, а, з іншого боку, – 

дозволяє економити час за рахунок авто-

матизації рутинних розрахунків. А це, на 

нашу думку, дає змогу розглянути біль-

ший обсяг матеріалу та доповнити коло 

завдань професійно орієнтованими.  

Ми погоджуємось із думкою багатьох 

науковців, що ефективність  використання  

інформаційних технологій залежить не 

лише від їхньої технічної досконалості, а, 

значною мірою, від існування досконалої 

методики їхнього застосування та змісту 

навчально-методичного забезпечення, що 

уможливлює формування інтенсивної на-

вчальної діяльності майбутнього інженера 

під час навчання теорії ймовірностей та 

математичної статистики. Розглянемо мо-

жливості застосування різних ППЗ, CAS 

та ЕДК під час проведення практичних 

занять з теорії ймовірностей та математи-

чної статистики.  

Так, на думку О.В.Співаковського [15], 

ППЗ – не просто пакети прикладних про-

грам для використання у процесі навчання 

різних предметів, ППЗ – це дидактичні 

засоби, призначенні для досягнення цілей 

навчання: формування знань, умінь і на-

вичок, контролю якості, їх засвоєння то-

що. Тому, під час навчання теорії ймовір-

ностей та математичної статистики є доці-

льним використання ППЗ Gran 1. Вище-

вказаний ППЗ доцільно застосовувати для 

побудови полігонів чи гістограм, графіків 

функції розподілу ймовірностей, графіків 

функції щільності розподілу, для обчис-

лення числових характеристик вибірки, 

тощо. Характеризуючи ППЗ Gran 1, 

О.І.Скафа [14] зазначає, що його викорис-

тання сприяє формуванню у студентів та-

ких евристичних умінь, як спостереження 

явищ у плані логічних та математичних 

категорій; аналіз фактів; виділення 

об’єктів, важливих для пошуку 

розв’язання задачі; висунення різноманіт-

них гіпотез з обґрунтуванням їх можливо-

сті; передбачення результатів. Таким чи-

ном, педагогічні переваги доповнення 

традиційних засобів навчання викорис-

танням ППЗ Gran 1 є очевидними.  

Для розв’язування технічних (рутин-

них) задач використовуються різноманітні 

CAS та системи автоматизації математич-

них обчислень, зокрема Reduce, Mathcad, 

Derive, Maple, Mathematica, Excel та інші. 

Особливий інтерес для нас представляють 

ті, що можуть бути застосовані під час на-

вчання теорії ймовірностей та математич-

ної статистики, як то наприклад Statistica, 

SYSTAT, TableCurve 2D, TableCurve 3D 

тощо. Але ці системи характеризуються 

виключно високим ступенем інтеграції. 

Розв’язання завдань в них вимагає лише 

введення вихідних даних і вибору режиму 

роботи. Після активації цього режиму сту-

дент одразу отримує відповідь, яка не де-

монструє проникнення в сутність завдання 

та не розкриває підходів, що було викори-

стано під час розв’язання. Тобто за допо-

могою цих систем можна розв’язати за-

вдання не знаючи основ теорії ймовірнос-

тей та математичної статистики. Врахо-

вуючи це, ми пропонуємо застосування 

різних CAS під час навчання теорії ймові-

рностей та математичної статистики після 

того, як відбулося створення ймовірнісної 

моделі і студентам залишилося або вико-

нати громіздкі розрахунки, або перевірити 

результат.  

Ми вважаємо, що навчання теорії ймо-

вірностей та математичної статистики під 

час практичних занять майбутніх інжене-

рів  має спиратися на програмні системи 

невисокого ступеня інтеграції, як то, на-

приклад, Mathcad чи Excel. У Mathcad та 

Excel широко представлено арсенал засо-

бів для розв’язання задач теорії ймовірно-

стей та математичної статистики, а саме 

наявність великої кількості відповідних 

вбудованих функцій. Крім того характер-

ною рисою пакета Mathcad є використання 

звичних стандартних математичних поз-

начань. Документ на екрані виглядає так 

само як звичайний математичний розра-

хунок для інженерних досліджень. Таким 

чином, педагогічні переваги доповнення 

традиційних засобів навчання викорис-

танням Excel також не викликають сумні-

вів. Так, наприклад, під час розв’язування 

завдання ми застосовуємо навчально-



 

 
Didactics of mathematics: Problems and Investigations. – Issue # 41. – 2014                          © Reutova I. 

 

 

 

47 

методичні інструкції, що сприяють усві-

домленню роботи з програмним засобом. 

Завдання: контрольний пункт переві-

ряє технічний стан автомобілів. Час між 

проходженнями машин контрольного пу-

нкту розподілений за показниковим зако-

ном )0(,1)( 4 tetF t
, де час t – вимі-

рюється у годинах. Знайдіть ймовірність 

того, що випадковий водій буде очікувати 

від 10 до 30 хвилин. 
Навчально-методичні інструкції. 

1. На панелі інструментів оберіть 

«Вставити функцію»; 

2. У вікні, що з’явиться оберіть кате-

горію «Статистичні» та функцію 

«ЭКСП.РАСП»; 

3. Заповніть аргументи функції 

«ЭКСП.РАСП»; 

4. Зафіксуйте отриманий результат. 

1. Знаходиться значення функції 

«ЭКСП.РАСП» для х = 1/6, що дорівнює 

0,486 

 

 
2. Аналогічно знаходиться значення функції «ЭКСП.РАСП» для х = 1/2, що дорівнює 

0,86. 

3. Знаходиться значення функції «ЭКСП.РАСП» для х від 1/6 до 1/2, що дорівнює 0,378 . 

 
 

Нами передбачається аналогічне засто-

сування CAS Mathcad під час проведення 

практичних занять з теорії ймовірностей 

та математичної статистики.  

Крім того, з метою підтримання моти-

вації до створення власного навчального 

продукту діяльності під час практичних 

занять з теорії ймовірностей та математи-

чної статистики, ми вважаємо, доцільним 

використання евристико-дидактичних 

конструкцій (ЕДК). О.І.Скафа, розробля-

ючи методичну систему евристичного на-

вчання математики, виділяє ЕДК як засіб 

формування евристичних вмінь в навчанні 

математики. Це пояснюється тим, що по-

будова ЕДК передбачає використання 

студентами різних евристичних прийомів. 

Ми погоджуємось із думкою К.В.Вла-

сенко [3] про те, що використання ЕДК є 

необхідною умовою інтенсифікації навча-

льного процесу під час навчання майбут-

ніх інженерів математичних дисциплін, 

тому що ці програми підвищують актив-

ність і самостійність студентів у набутті й 

систематизації знань за максимально дифе-

ренційованої допомоги з боку викладача. 

Розглянемо приклади застосування 

вже існуючих ЕДК, створених під керів-
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ництвом доктора пед. наук О.І.Скафи, з 

метою інтенсифікації навчання теорії ймо-

вірностей та математичної статистики під 

час практичних занять або самостійної ро-

боти студентів.  

Так, наприклад доцільним буде засто-

сування евристичного тренажеру «Gauss», 

створеного Т.С.Максимовою [9], під час 

розв’язування систем алгебраїчних рів-

нянь у завданнях з теми «Процеси гибелі 

та розмноження». Розв’язання таких за-

вдань передбачає складання системи алге-

браїчних рівнянь, розв’язання якої може 

відбуватись методом Гаусса. Цей метод 

вивчався студентами у І семестрі навчання 

вищої математики, тому його актуалізацію 

доцільно організувати за допомогою ви-

щезазначеного ЕДК. Під час роботи з про-

грамою «Gauss» студент має можливість 

на кожному кроці розв’язання завдання 

здійснити різні перетворення матриці сис-

теми запропоновані програмою. Обрання 

якоїсь з гілок розв’язання (перетворення 

матриці) відбувається в порядку переваги, 

що за словами Т.С.Максимової [9], ство-

рює умови для підвищення мотивації на-

вчання. Використання в навчанні студен-

тів даної програми сприяє усвідомленню 

механізму роботи з методом Гаусса та 

зміцненню комплексних міжпредметних 

зв’язків. 

Висновки. Підсумовуючи вищезазна-

чене, можна зробити висновок, що вико-

ристання математичних пакетів для ство-

рення різних форм інформаційної підтри-

мки навчання майбутніх інженерів теорії 

ймовірностей та математичної статистики 

є потужним інструментом для реалізації 

діяльнісного підходу в процесі навчання 

вищої математики, формування евристич-

них прийомів евристичної діяльності, 

управління самостійною діяльністю сту-

дентів, що забезпечує інтенсифікацію на-

вчальної діяльності студентів та ґрунтовну 

математичну підготовку майбутніх інже-

нерів. 
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Резюме. Реутова И.Н. ИНТЕНСИФИКАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 

НА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЯХ ПО ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И МАТЕМАТИЧЕ-

СКОЙ СТАТИСТИКЕ. Рассмотрены пути интенсификации учебной деятельности студентов 

технических специальностей средствами информационно-коммуникационных технологий. Проана-

лизированы возможности и преимущества использования различных видов программных средств на 

практических занятиях по теории вероятностей и математической статистике. 

 

Ключевые слова: интенсификация учебной деятельности, информационно-коммуникационные 

технологии, обучение математическим дисциплинам. 

 

 

Abstract. Reutova I. INTENSIFICATION OF EDUCATIONAL ACTIVITY OF STUDENTS 

ON A PRACTICAL TRAINING ON PROBABILITY THEORY AND MATHEMATICAL 

STATISTICS. Based on the analysis of scientific papers highlighted features of intensive training 

activities and management.  The ways of intensification of educational activity of students of technical 

specialties by means of information and communication technologies are studied. The expediency of 

application in practical classes on the theory of probability and mathematical statistics of educational 

software, CAS, packages Mathcad, Excel and heuristic – didactic designs is proved. It is noted that the 

use of information and communication technologies to optimize study time by automating routine cal-

culations. Emphasizes that the task of the teacher is not only in the formation of the ability to use soft-

ware, but also the formation of ability to assess the feasibility and effectiveness of their use.  It is 

shown that the use of mathematical packages for creating informational support in training of future 

engineers is a powerful tool for the implementation of the activity approach, forming methods of heu-

ristic activity,  management of independent activing of students, provides an intensification of training 

and thorough training of future engineers. 

 

Key words: intensification of educational activity, information and communication technologies, 

training  in mathematics 
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