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Катерина Воробйова 
 

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ  
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-ДОСЛІДНИЦЬКОГО  

ТА ПРИКЛАДНОГО КОМПОНЕНТІВ МЕТОДИЧНОЇ 
ГОТОВНОСТІ ВЧИТЕЛЯ ДО НАВЧАННЯ ШКОЛЯРІВ  

СТОХАСТИКИ 
 

Система методичних прикладів для вчителя повинна бути спрямова-
на на підготовку до керівництва творчою діяльністю учнів, в основі якої 
лежить математичне відкриття. При розв’язанні ряду стохастичних задач 
виникають проблемні ситуації, коли учень починає випробувати недолік 
відомих йому математичних засобів аналізу ситуації, приходить до нових 
понять, причому сам це поняття будує і визначає. На основі творчих мож-
ливостей стохастичних форм математичної діяльності відбувається само-
стійне відкриття знань заново. Вчитель повиннен виступати більше в ролі 
організатора самостійної активної пізнавальної діяльності учнів, консуль-
тантом і помічником, а не тільки компетентним джерелом знання. Ця роль 
значно складніша, і жадає від вчителя більш високого рівня майстерності. 

Дослідженню різних сторін питання стосовно тематики проблеми 
приділяли увагу В.Л. Гончаров, В.І. Земцова, М.Я. Ігнатенко, Н.В. Кузьмина, 
О.В. Хутірський. У дослідженнях І.Б. Ларіній, Е.А. Мирошніченко, 
С.О. Самсонової та ін. висвітлено питання професійної підготовки майбут-
ніх вчителів математики при навчанні стохастики. Існує ряд досліджень, 
присвячених розв’язанню конкретних науково-методичних проблем на-
вчання школярів елементам теорії ймовірностей і математичної статистики 
(Л.О. Бичкова, С.І. Воробйова, Д.В. Маневич, В.Г. Потапов, І.О. Соловйова, 
В.В. Фірсов та ін.).  

Метою даної статті є розглядання шляхів щодо практичної реалізацій 
одних з основних компонентів методичної готовності вчителя до навчання 
школярів стохастики.  

Експериментально-дослідницький компонент зв’язаний із проведен-
ням випадкових експериментів та статистичних досліджень. Для прове-
дення експериментів учні повинні мати у своєму розпорядженні різні дат-
чики (генератори) випадкових ісходів. Це можуть бути підручні засоби, 
такі, наприклад як монета, гральний кубик, бусинки або розфарбовані 
кружечки. Можна організовувати експерименти зі стріляниною по мішені, 
застосовуючи іграшкові пістолети, цибулю зі стрілами з гумовими присос-
ками, електронні тири, широко розповсюджені в оточенні сучасних дітей. 
Для цієї ж мети можуть бути використані також ігрові набори, такі, як «Лі-
таючі ковпачки», «Фортуна», «Ракета летить до мети», «CASINO», та інші. 

Для одержання випадкових чисел можуть бути використані рулетки, 
що є в деяких ігрових наборах (таких, як «Лото»). 
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Можна, наприклад, вирізувати кільце (мал. 1) і наклеїти його на ди-
тячий вовчок (дзиґу). Змусивши вовчок швидко обертатися, різко зупиня-
ють його, і записують колір або номер сектора, на який укаже вістря вста-
новленого поруч олівця. Кільце може бути наклеєне також на яку-небудь 
іншу вертушку фабричного виготовлення. Наприклад, на «стрілку-
вертушку» з комплекту ігрового набору «Слалом». Подібні прилади буде-
мо називати вертушками (рулетками). 

С появою в наборі математичного демонстраційного навчального 
устаткування генераторів випадкових ісходів фабричного виготовлення 
можливості в проведенні випадкових експериментів будуть значно 
розширені. 

 

Коричневий Жовтий 
 

Мал. 1 
 

Статистичні дослідження повинні охоплювати різні сторони навко-
лишнього школярів життя, можуть бути зв’язані з рішенням різних побу-
тових і суспільних проблем. 

Розглянемо приклади використання стохастичних ігор, статистичних 
експериментів і досліджень при навчанні математики. 

Приклад 1. Учням пропонується така задача. Хлопці вирішили зігра-
ти в «Поле чудес» і виготовили саморобну рулетку. За час гри стрілка зу-
пинялася на секторі «Приз» – 3 рази, на секторі «Банкрут» – 2 рази, на сек-
торі «+» – 1 раз, на секторі «250» – 4 рази, на секторі «100» – 5 разів , на 
секторі «50» – 3 рази, на секторі «10» – 6 разів, на секторі «25» – 7 разів. 
Занесіть ці дані в таблицю. 

 
Табл. 1 

 
 

Сектори Приз Банкрут + 10 25 50 100 250 

Число спостережень         

 
Доцільно обговорити ситуації, зв’язані з розповсюдженою грою, ві-

домої за назвою «Морський бій». За умовами цієї гри в кожного гравця по-
винне бути 10 «кораблів» однопалубних, 3 двопалубних, 2 трипалубних і 1 
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чотирьохпалубний. Кожен гравець виділяє «палуби» кораблів, у виді клі-
ток у зошиті. Потім вони по черзі намагаються угадувати друг у друга роз-
ташування кораблів, називаючи їхні передбачувані координати. 

Приклад 2. Учням пропонується відповісти на питання: «Таня й Оля 
зробили по 12 ходів у грі «Морський бій» (мал. 2). Хто з них ходив «вірні-
ше»? Як би надійшли ви?» 

 

   
Мал. 2 

 
Міркування учнів треба направити в наступне русло. Таня робить 

спроби угадати «кораблі» супротивника перебором усіх кліток підряд. Оля 
намагається охопити велику площу шляхом хаотичного перебору кліток. Є 
підстави припускати, що стратегія Олі більш краща. 

Приклад 3. З учнями обговорюється наступна ситуація. Ігор і Рита 
грають у «Морський бій». Ігор знищив усі трипалубні і двопалубні «кораб-
лі» Рити, а Рита знищила всі однопалубні та чотирьохпалубний «кораблі» 
Ігоря. У кого з гравців більше можливість перемогти наприкінці гри? 

Міркування учнів варто направити так. Ігорю залишається «угадати» 
8 кліток, а Риті треба «угадати» 12 кліток. Ігорю легше «вбити» чотирьох-
палубний, але трудніше «знаходити» однопалубні кораблі. Людина, що не 
має достатнього досвіду в такій грі може припустити, що Ігор має більше 
шансів на перемогу, чим Рита (адже йому залишається угадати менше клі-
ток). Досвідчений гравець скаже, що однопалубні кораблі шукати трудні-
ше, ніж двопалубні та трипалубні. Вчитель пропонує перевірити висновок 
шляхом експерименту. Нехай учні перевірять свої гіпотези в грі. Швидше 
за все, результати гри виявляться на користь Рити. Однак вірогідно гаран-
тувати відповідь не можна. 

Приклад 4. Нехай учні напишуть на кожній картці імена своїх одно-
класників. Усі картки кладуться разом в одну стопку. Один з учнів на-
вмання  виймає одну картку. Реєструють ім’я, записане на вийнятій картці. 
Вийняту картку повертають назад у стопку та перемішують усі картки. 
Повторюють цей досвід кілька разів. Треба заповнити таблицю 2. 
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Табл. 2 
 

 

Вид картки Ім’я хлопчика Ім’я дівчинки 
Кількість карток   
 
Перед учнями ставиться питання: «Яких карток вийнято більше – де 

імена дівчат, або де імена хлопчиків? Чи згодні ви продовжувати таку гру, 
при якій виграють дівчинки, якщо вийнято більше карток з іменами дівчи-
нок і, навпаки, виграють хлопчики якщо більше вийнято карток з іменами 
хлопчиків?». 

Приклад 5. Перед учнями ставляться питання: «Скільки кімнат у ва-
шій квартирі? Скільки однокімнатних, двокімнатних, і т.п. квартир у 
під’їзді будинку, де ви живете? Який тип квартир вашого будинку зустрі-
чається найбільше часто?». Доручається скласти таблицю для типів квар-
тир усього будинку і побудувати стовпчасту діаграму. Нехай кожний порі-
вняє отримані результати з результатами товаришів. 

Для сільських школярів може бути проведене аналогічне досліджен-
ня типів дахів (шиферних, залізних, черепичних і т.п.) житлових будинків 
свого села (або частини села). 

Приклад 6. Проводиться опитування (відкрите або анонімне) про ви-
бір професії кожним учнем класу. Складається таблиця частот і будуються 
стовпчаста та кругова діаграми. Подальша бесіда направляється питання-
ми: «Яка професія найбільш популярна серед учнів класу? Чи є в нашому 
місті навчальний заклад для одержання цієї професії? Якщо в деякому міс-
ті немає такого навчального закладу, то чи досить отриманих вами даних 
для постановки питання про його відкриття? Результати якого з дослі-
джень варто більше брати до уваги: проведеного в 9-ому, 10-ому класі, або 
в 11-ому класі?». 

Прикладний компонент зв’язаний зі здійсненням прикладної спря-
мованості навчання. Процес побудови і тлумачення математичних моделей 
повинний здійснюватися в більшості задач, розв’язуваних учнями. 

Виконання завдань, зв’язаних із прийняттям рішень у реальних (поза 
математичних) ситуаціях грає тут дуже важливу роль. 

Приклад 7. Учням доручається провести змагання із стрілянині в мі-
шень (стрілянина може бути з іграшкових пістолетів, або крупинками рису 
або гречки в саморобну настільну мішень). Треба визначити, хто самий 
влучний стрілець і хто самий «постійний», «стабільний» стрілець. Учні са-
мі вибирають математичні засоби рішення поставленої проблеми (з відо-
мих їм стохастичних понять). Тут можуть бути притягнуті середні харак-
теристики і показники розкиду. Їхній вибір означає перехід від дійсності 
до математики. Потім відбувається діяльність усередині математичної мо-
делі. Зробивши необхідні обчислення, учні порівнюють кількісні характе-
ристики своїх умінь «стріляти». Відбувається як би «повернення до дійс-
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ності». «Дедукція і розрахунки є тут тільки лише проміжною стадією в рі-
шенні конкретної проблеми. Їм передує фаза схематизації і математизації 
як фаза занурення фрагмента дійсності у світ математики, а закінчує рі-
шення фаза конкретизації, «фаза проекції» результатів дедукції на «пло-
щину дійсності» [5, с. 185]. 

Вибір засобів математизації не завжди здійснюється учнями само-
стійно, у багатьох випадках їм допомагає вчитель, або це передбачається 
самими текстами умов задач. Прикладний характер зберігають і ті задачі, 
де статистичні дані задані споконвічно, але потрібно прийняти рішення 
поставленої проблеми на тлі реальної ситуації. 

Приклад 8. Учням пропонується наступна домашня задача: «Перед 
грою у футбол у дворі хлопці вибирають капітана команди. Антон і Вален-
тин по загальній думці є кращими гравцями й в однаковому ступені гідні 
бути капітанами. Почувши розмову членів футбольної команди, пенсіонер 
Віктор Петрович, запропонував визначити капітана наступним чином. Він 
кладе в сумку 4 шахові пішаки: 2 чорні та 2 білі. Потім виймає навдачу 2 
пішака. Треба вибрати один із двох варіантів: 

1-ий – пішака одного кольору; 
2-ий – пішака різного кольору. 
В алфавітному порядку Антон має право вибирати першим. Яке рі-

шення краще прийняти Антону?» 
Задачу можна вирішити експериментально, тому треба запропонува-

ти її учням задовго до введення поняття ймовірності. При проведенні екс-
перименту учні зауважують, що частота для 1-го варіанту, як правило, при-
близно вдвічі менше частоти для другого варіанту. Цей факт трохи дивує і 
викликає навіть недовіру, але він дає підставу вважати, що Антону краще 
вибирати 2-ий варіант. Після знайомства з поняттям ймовірності варто по-
вернутися до даної задачі знову, і тоді сумніви розсіюються. Ймовірнісна 
модель допомагає більш упевнено рекомендувати Антону 2-ий варіант. І 
той, і інший способи розв’язання задачі містять усі три етапи здійснення 
прикладної спрямованості навчання математики. 

Представлені методичні приклади, що дозволяють переконатися в 
широких виховних потенційних можливостях нової лінії та допомогти 
вчителеві підготуватися до ролі організатора самостійної пізнавальної дія-
льності учнів. У них реалізоване органічне об’єднання науково-
математичної та методичної ліній при викладі стохастики, висування на 
перший план ідеї зв’язку наук про випадковий з методикою формування 
статистичних уявлень школярів. 
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