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 План вивчення теми  
 

Автор  
Модуль 1. Заповніть всі відомості про себе та навчальний заклад, в якому ви працюєте 

Ім’я, по-батькові та прізвище  Думанська Мар’яна Сергіївна 

Назва навчального закладу  
Тернопільський національний педагогічний університет імені 

Володимира Гнатюка 

Місто, село, район, область  Тернопіль, Тернопільська область 

Відомості про тренінг 

Модуль 1. Заповніть всі відомості про тренінг 

Дати проведення тренінгу 11.11-25.06.2013 

Тренери 
Генсерук Галина Романівна 

Шмигер Галина Петрівна 

Місце проведення тренінгу ТНПУ ім. В.Гнатюка, фізико-математичний факультет 

Опис навчальної теми 

Модуль 1-2: Обдумайте навчальну тему та можливий сценарій вивчення теми. 
Переглядайте та змінюйте цей розділ впродовж всього тренінгу. 
Назва 
Теорія ймовірності у гаданні і ворожінні 

Стислий опис  
Модуль 2: Напишіть перший варіант стислого опису.   
Модуль 9: Запишіть остаточний варіант стислого опису. 
Це дослідження допоможе закріпити знання і розвинути навики по застосуванню теорії 

ймовірності. Метою проекту є доведення до свідомості учнів, що доля створюється нашим 

вибором, а не гаданням. Навчити учнів прораховувати реальну ймовірність правильності вибору, і 

пояснити, що стовідсоткової гарантії у вгадуванні бути не може. Учні будуть поділені на дві групи 

з рівною кількістю учасників. Перша група займатиметься сучасними способами ворожіння. Друга 

група досліджуватиме історичні способи ворожіння, звичаї і обряди. Проект складатиметься з 

трьох етапів, на які виділяються по одному тижневі. Перший етап – пошук і збір 

інформації.Другий етап – власне розв’язування задач. Кожна група складе математичні моделі 

гадань, тобто знайдуть алгоритм дій, які програмують на певний результат. Третій етап – 

представлення результатів - протягом тижня готуватиметься виховний захід, присвячений темі 

проекту. 

Предмет, навчальна тема 
Алгебра і початки аналізу. Тема «Теорія ймовірності і математична статистика» 

Клас (вікова категорія) 

Модуль 1-2: Запишіть клас та вік учнів 
11 клас, 16 років. 

Приблизний час вивчення теми 
Модуль 2: Запишіть орієнтовний час вивчення теми 
Модуль 9: Подумайте та запишіть, скільки часу потрібно для вивчення цієї теми з 
використанням методу проектів 
Три тижні. Проект складатиметься з трьох етапів, на які виділяються по одному тижневі. 

Освітні засади 
Державні освітні стандарти  
Модуль 3: Скопіюйте  перший варіант вимог Державних освітніх стандартів, яким 
відповідає ваша навчальна тема. Якщо тема стосується декількох навчальних предметів, 
випишіть основні вимоги з різних освітніх напрямів. 
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ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ  

базової і повної загальної середньої освіти 

Освітня галузь “Математика” 

Основною метою освітньої галузі “Математика” є формування в учнів математичної 

компетентності на рівні, достатньому для забезпечення життєдіяльності в сучасному світі, 

успішного оволодіння знаннями з інших освітніх галузей у процесі шкільного навчання, 

забезпечення інтелектуального розвитку учнів, розвитку їх уваги, пам’яті, логіки, культури 

мислення та інтуїції. 

Завданнями освітньої галузі є:  

розкриття ролі та можливостей математики у пізнанні та описанні реальних процесів і явищ 

дійсності, забезпечення усвідомлення математики як універсальної мови природничих наук та 

органічної складової загальної людської культури; 

розвиток логічного, критичного і творчого мислення учнів, здатності чітко та аргументовано 

формулювати і висловлювати свої судження; 

забезпечення оволодіння учнями математичною мовою, розуміння ними математичної 

символіки, математичних формул і моделей як таких, що дають змогу описувати загальні 

властивості об’єктів, процесів та явищ; 

формування здатності логічно обґрунтовувати та доводити математичні твердження, 

застосовувати математичні методи у процесі розв’язування навчальних і практичних задач, 

використовувати математичні знання і вміння під час вивчення інших навчальних предметів; 

розвиток умінь працювати з підручником, опрацьовувати математичні тексти, шукати і 

використовувати додаткову навчальну інформацію, критично оцінювати здобуту інформацію та її 

джерела, виокремлювати головне, аналізувати, робити висновки, використовувати отриману 

інформацію в особистому житті; 

Завданнями освітньої галузі, що визначають зміст математичної освіти у старшій школі, є: 

формування практичної компетентності щодо розпізнавання випадкових подій, обчислення 

їх ймовірності, застосування базових статистико-ймовірнісних моделей під час розв’язування 

навчальних і практичних задач та опрацювання експериментальних даних у процесі вивчення 

предметів природничого циклу; 

 

Елементи комбінаторики,  теорії ймовірності та статистики.  

Множини. Комбінаторні правила суми та добутку. Ймовірність випадкової події. Способи подання 

даних та їх обробки. 

Знати і розуміти, що таке множина, елемент множини, комбінаторна задача, комбінаторні правила 

суми та добутку, випадкова подія, ймовірність випадкової події, що таке статистичне дослідження 

та його складові, 

уміти розв’язувати найпростіші комбінаторні задачі шляхом розгляду можливих варіантів, 

застосовувати комбінаторні правила суми та добутку під час розв’язування найпростіших 

комбінаторних задач, обчислювати частоту випадкової події та оцінювати її ймовірність, 

обчислювати ймовірність випадкової події в досліді з рівноможливими результатами, 

подавати та аналізувати дані у вигляді таблиць, графіків, діаграм різних типів, робити висновки, 

аналізуючи дані у простих статистичних дослідженнях, застосовувати оцінку ймовірності 

випадкової події для характеристики випадкового явища, ймовірнісні властивості навколишніх 

явищ для прийняття рішень 

Навчальні програми 
Модуль 3: Скопіюйте перший варіант вимог навчальних програм, яким відповідає ваша 
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навчальна тема. Якщо тема стосується декількох навчальних предметів, випишіть основні 
вимоги з різних навчальних предметів. 

Навчальна програма з математики 

для учнів 10–11класів загальноосвітніх навчальних закладів 
 
 
Елементи комбінаторики, теорії ймовірностей і математичної статистики. 

Випадкова подія. Відносна частота події. 

Ймовірність події. 

Елементи комбінаторики. Комбінаторні правила суми та добутку. (Перестановки, розміщення, 

комбінації.) 

Вибіркові характеристики: розмах вибірки, мода, медіана, середнє значення. Графічне подання 

інформації про вибірку.  

Учень (учениця): 

Обчислює відносну частоту події; 

обчислює ймовірність події, користуючись її означенням і комбінаторними схемами; 

пояснює зміст середніх показників та характеристик вибірки; 

знаходить числові характеристики вибірки даних. 

 
Навчальні цілі та очікувані результати навчання учнів  
Модуль 3:Запишіть перший варіант навчальних цілей.  
Доповнюйте, змінюйте навчальні цілі в кожному наступному модулі. 
Закріпити свої знання з вивченої теми "Теорія ймовірності і математична статистика" а також 

навчитись практично застосовувати отримані знання. Навчитись користуватись знаннями з даного 

розділу математики у повсякденному житті, а також навчитись складати математичну модель 

будь-якої життєвої ситуації. 

По закінченню проекту учні повинні навчитись застосовувати знання з математики у будь-якій 

ситуації, оцінювати реальні шанси і наслідки будь-яких подій і вчинків. 

 
Основні запитання  
Модуль 3. Запишіть перший варіант Ключового, Тематичних та Змістових запитань. 
Переглядайте та вдосконалюйте їх за необхідності в наступних модулях. 
Ключове запитання  

Яка реальна ймовірність правильності вибору? 

Тематичні запитання  

1. Чому люди займаються ворожінням?  

2. Яка шкода від ворожіння?  

3. Як можна замінити ворожіння теорією ймовірності?  

 

Змістові запитання  

1. Якими способами ворожіння займаються люди?  

2. Як побудувати математичну модель гадання?  

3. Як обчислити ймовірність тієї чи іншої події?  

 

План оцінювання 
o Модуль 3: Запишіть перший варіант Плану оцінювання та запишіть остаточний варіант методів та 

інструментів оцінювання навчальних потреб учнів в розділі На початку проекту.  
o Модуль 8: Запишіть перший варіант Стислого опису оцінювання та опишіть використання  Форми 

оцінювання для учнівської підсумкової роботи. 
o Модуль 9: Створіть інструмент для оцінювання самоспрямування учнів у навчанні та створіть остаточний 

варіант Графіку оцінювання  та Стислого опису оцінювання. 
Графік оцінювання 
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На початку проекту 
Впродовж роботи над 

проектом 

Наприкінці роботи над 

проектом 

Представленя 

теми проекту. 

Мотивація 

учнів до 

активної 

проектної 

діяльності. 

Поділ учнів на 

групи для 

подальшої 

діяльності. 

Презентація 

вчителя 

Аналіз і 

консультація 

діяльності.  

Збір матеріалів 

і розв’язання 

поставлених 

завдань і цілей. 

Рекомендації 

Зошити з 

виконаними 

завданнями 

і замітками 

вчителя 

Учнівська 

презентація 

 

Захист проекту 

Представлення 

учнями 

результатів 

виконаної роботи 

Аналіз виконаної 

роботи 

Сценарій 

виховного 

заходу, 

присвяченого 

темі проекту 

Учнівська 

настінна 

газета 

Стислий опис оцінювання 

Оцінювання буде відбуватись за трьома критеріями на трьох різних етапах, з яких потім буде 

виведена середня оцінка:  

1. Кількість знайдених гадань, які є цікавими і не повторюються.  

2. Самостійність складання і розв’язування математичних моделей.  

3. Активність при підготовці виховного заходу.   

Методичні засади 
Попередні знання та навички 
Учні повинні розуміти тему «теорія ймовірностей і математична статистика. Випадкова подія. 

Відносна частота події. Ймовірність події». А також мати знання по арифметичних діях. 

 
Діяльність учнів та вчителя 
o Модуль 3: Записати, які дослідження виконують учні при вивченні теми. 
o Модуль 4: Записати, як здійснюється з’ясування навчальних потреб учнів, що 
базується на вивченні їх попередніх знань, вмінь і навичок. Як вступна презентація 
допоможе з’ясувати навчальні потреби учнів. 
o Модуль 5 і 6: Записати, як учні використовуватимуть Інтернет при вивченні теми, 
виконанні проектів .  
o Модуль 7: Після створення вчителем прикладу учнівської роботи записати про те, як 
учні його використовуватимуть в якості прикладу для створенні власних робіт.  
o Модуль 8: Записати, як відбуватиметься оцінювання учнівських комп’ютерних робіт, 
їх діяльності в ході виконання проектів.  
o Модуль 9: Описати, як здійснюватиметься диференціація навчання в ході вивчення 
теми, формуватиметься і оцінюватиметься самоспрямованість учнів у навчанні та 
відслідковується їх прогрес у навчанні.  
o Модуль 10: Описати, як здійснюватиметься фасилітація навчального процесу, які 
будуть учням надані інструкції та вказівки для допомоги їх навчанню.  
 
 

Діяльність вчителя  
Вчитель формулює назву і цілі проекту, мотивує учнів до роботи над ним. Також вчитель підбирає 

оптимальні джерела інформації. На початковій стадії проекту вчитель ділить учнів на дві групи: 

сучасники і історики або за бажанням, або за особистими нахилами кожного, 

проконсультувавшись з вчителями літератури і історії. В кінці першого етапу проаналізувати і 

провести синтез зібраної учнями інформації, а також роз'яснити план роботи на наступний етап 

проведення проекту. Протягом наступного етапу роботи вчитель зобов'язаний допомагати учням 
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будувати математичну модель задач і розв'язувати їх. В кінці ж другого етапу вчитель знову збирає 

учнів для аналізу проведеної роботи і складання плану третього, заключного етапу, проведення 

презентації проекту у вигляді виховного заходу. Звичайно, вчитель виступає головним 

організатором заходу, тобто складає сценарій, розподіляє ролі, узгоджуючи це з учнями.  

 

Діяльність учнів  

Учні будуть поділені на дві групи з рівною кількістю учасників по бажанню, якщо хтось не 

зможе сам зрозуміти, яка група йому ближча, то вчитель відносить по темпераменту.  

Перша група займатиметься сучасними способами ворожіння. Шукатимуть їх у мережі 

internet, а також розпитуватимуть про них у своїх друзів і ровесників. 

 Друга група досліджуватиме історичні способи ворожіння, звичаї і обряди. Знаходитиме їх 

у літературі, дізнаватиметься про них від своїх батьків, бабусь і дідусів. В результаті вони 

дізнаються багато цікавого про наш народ, і зможуть розповісти це на виховному заході.  

Перший етап – пошук і збір інформації, в п’ятницю після уроків зберуться всі учні, і кожна 

група повинна показати вчителеві результати пошуків, і вислухати його зауваження, щоб за 

вихідні їх виправити.  

Другий етап – власне розв’язування задач. З вчительською допомогою, кожна група складе 

математичні моделі гадань, тобто знайдуть алгоритм дій, які програмують на певний результат. 

Таким чином, протягом тижня учні знаходитимуть ймовірність випадіння правильного або 

бажаного результату у своїх гадань. І так само зберуться в п’ятницю після уроків для обговорення і 

підсумування результатів.  

Третій етап – представлення результатів. Протягом тижня ми готуватиметься виховний 

захід по заданій тематиці, і в останній день проведення проекту проведуть його.  

 

Диференціація навчання 

Учні, що мають 

проблеми у 

навчанні  

В завданнях проекту немає жорстких обмежень щодо кількості 
інформації, яку мають обробити учні. Протягом всіх етапів проекту 
вчитель консультує учнів, також, оскільки завдання групові, 
товариші допомагають справитись з поставленими завданнями. На 
трьох етапах виконання проекту види діяльності учнів змінюються, 
тому учні, що мають проблеми у навчанні, можуть підвищити свою 
оцінку під час підготовки виховного заходу, що збільшить їхні 
шанси на самореалізацію і само представлення. 

Обдаровані учні 
Обдаровані учні консультуватимуть своїх товаришів, 
виконуватимуть складніші завдання.  

Матеріали та ресурси 
Технічне забезпечення (відмітьте необхідне)            

 Фотоапарат 

 Комп’ютер (и) 

 Цифровий фотоапарат  

 DVD - програвач 

 Доступ до Інтернету 

  Лазерний диск 

 Принтер 

 Мультимедійний 

проектор 

 Сканер 

 Телевізор 

 Відеомагнітофон 

 Відеокамера 

 Обладнання для 

відео конференцій 

 Інше –wi-fi роутер 

Програмне забезпечення  (відмітьте необхідне)              

 Програма для роботи з базами даних/ 

електронними таблицями 

 Програма для створення публікацій 

 Енциклопедія на  

компакт-диску  

 Програма для 

 Програма для 
роботи з Інтернетом 

 Програма для  
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 Програма для електронної пошти роботи із 

зображеннями 

 Програма для 

створення 

комп’ютерних 

презентацій 

розробки веб-

сторінок 

 Програма для 

роботи з текстами  

 Інше       

Друковані матеріали Виховний захід, учнівська настінна газета 

Обладнання та 

канцтовари 

Комп’ютер, зошит з ручкою, реквізити до виховного заходу 

Інтернет ресурси  

Інші ресурси  
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