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ДЕЯКІ ПРИЙОМИ СТВОРЕННЯ ПРОБЛЕМНИХ СИТУАЦІЙ 

ПРИ ВИКЛАДАННІ ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ 

 

В.М.Дрібан, доцент, Г.Г.Пеніна, канд. екон. наук, доцент, 

Донецький державний університет економіки і торгівлі  

ім. І.М.Туган-Барановського  

 

Створення проблемних ситуацій є одним з центральних і в той же 

час одним із скрутних для викладача моментів у практичній реалізації про-

блемного навчання. Навчальна практика показує, що одним з найбільш 

ефективних способів створення проблемних ситуацій є розгляд парадоксів 

або софізмів, пред‘явлення тому, хто вчиться, суперечливих, на перший 

погляд, суджень, або судження, в якому припускається завуальована поми-

лка, завдяки чому помилковий, по суті, висновок здається правильним. У цих 

випадках суперечності, на основі яких виникають проблемні ситуації, завжди 

виражені в яскравій формі і тому легко відчуваються студентами. Це, в свою 

чергу, створює високий емоційний настрій, виникає особиста зацікавленість 

у розв‘язанні задачі. Знання, які здобуті у результаті розв‘язання таких про-

блемних ситуацій, студенти пам‘ятають міцно і довго. 

Проблемна ситуація може виникнути як тоді, коли студенти самос-

тійно приходять до суперечливих результатів, так і тоді, коли суперечливі 

результати навмисно одержує викладач. 

Наведемо деякі прийоми, які ми використовуємо для створення про-

блемних ситуацій у курсі вищої математики. 

1. Розширення границь застосовності деяких понять та формул . 

2. Відкидання з теореми тих чи інших суттєвих умов. 

3. Створення ситуацій, в яких студентів може підвести інтуїція та наоч-

ні міркування. 

4. Використання того, що студенти часто не усвідомлюють важливості 

виконання умов  існування того чи іншого поняття. 
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5. Використання інколи неправильного трактування студентами понять, 

теорем та іншої інформації. 

6. Використання помилок та недоліків, які зустрічаються у навчальних 

посібниках. 

Зауважимо, що ці прийоми часто використовуються у тісному спо-

лученні. 

Наведемо приклади проблемних ситуацій, які можна сконструювати 

на основі деяких з вищевикладених прийомів (з досвіду роботи). 

 

Розширення границь застосовності деяких понять та формул 

Ситуація 1. Перед введенням поняття невласного інтегралу від фун-

кції, яка має розрив у точці, можна «обчислити», наприклад, інтеграл  
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Відповідь явно неправильна, так як 0
1

2x
. Проблемна ситуація ви-

никла завдяки тому, що поняття означеного інтегралу і формула Ньютона-

Лейбніца були застосовані до розривної функції. 

Тут, як правило, викладач сам вказує на помилку і евристичними пі-

дказуваннями наводить студентів на думку про те, що спочатку треба дати 

означення інтегралу від функції, яка має розрив у точці. Означення дається 

при активній участі студентів за аналогією з означенням інтегралу по не-

скінченному проміжку.  

Ситуація 2. У більшості підручників наведена формула для радіуса 

збіжності степеневого ряду у вигляді: 
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ця формула дає 
2

1
R . Але якщо знайти R  безпосередньо за ознакою Да-

ламбера, то одержимо 
2

1
R . 

Якщо є час, викладач разом із студентами аналізує доведення фор-

мули для R , після чого виявляється, що формула (1) має місце лише для 

рядів «без пропусків». 

На жаль, це застереження, як правило, не робиться у підручниках, тобто 

по суті у цих підручниках допускається помилка. Знаходження принципіальної 

помилки у підручнику завжди дає великий емоціональний ефект. 

Ситуація 3. Якщо зробити ділення «кутом», то будемо мати такі ряди: 
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При 1x  у правій частині рівностей одержимо ряд 1-1+1-1+…, а у 

лівих частинах відповідно 1/2, 1/3, 1/4. Це одна суперечність. Друга супе-

речність полягає у тому, що студентам відомо: ряд 1-1+1-1+… розбігаєть-

ся, тобто взагалі не має суми. 

Після розв‘язування цієї проблемної ситуації студенти чітко засвою-

ють, що при використанні розкладу функції в ряд необхідно враховувати 

область збіжності цього ряду. 

Поняття класичної ймовірності може бути застосоване лише до рів-

номожливих та єдино можливих подій. Порушення цих умов може призве-

сти до проблемної ситуації (ситуації 4 – 6). 

Ситуація 4. Студенти безпосередньо підраховують, що ймовірність 

випадання парного числа очок при киданні одного грального кубика дорі-

внює 1/2. Після цього викладач пропонує інший спосіб розв‘язання задачі. 



 126 

Можливі два випадки (випадання парного і непарного числа очок), з яких 

сприятливим є один, тобто  р = 1/2. Відповіді збіглися. 

Далі студентам пропонують підрахувати ймовірність того, що при ки-

данні одного грального кубика випаде число очок, яке ділиться на 4. Відпо-

відь р = 1/6. Але викладач пропонує ті ж самі міркування, що і в першому ви-

падку, і знов одержує відповідь р =1/2. Виникає проблемна ситуація. 

Викладач запевнює студентів, що у першому випадку обидва спосо-

би розв‘язання правильні, але чому ж тоді у другому випадку одержані рі-

зні відповіді? Виникає ще одна проблемна ситуація.    

Ситуація 5. Студентам пропонують розв‘язати таку задачу: «Граль-

ний кубик кинули два рази. Знайти ймовірність того, що сума очок, що ви-

пали, дорівнює 7». 

Правильні міркування такі. Можливі n = 6 · 6 = 36 випадків. З них 

сприятливими є 6 випадків: (1,6), (6,1), (2,5), (5,2), (3,4), (4,3). Отже, 

р = 6/36 = 1/6. 

Але студенти можуть запропонувати такий природний шлях 

«розв‘язання» задачі. Можливі випадки: «сума очок дорівнює 2», «сума 

очок дорівнює 3» і так далі до «сума очок дорівнює 12». Всього 11 випад-

ків, з них лише один випадок є сприятливим, тобто р = 1/11. 

Різні відповіді створюють проблемну ситуацію. Суть помилки та ж 

сама, що і в ситуації 1: випадки: «сума очок дорівнює 2», «сума очок дорі-

внює 3» і так далі не рівноможливі. Дійсно, наприклад, сума 2 виникає в 

одному варіанті (2=1+1), а сума 4 – у трьох варіантах (4=1+3, 4=3+1, 

4=2+2). 

Зауважимо, що якщо студенти запропонують лише один шлях 

розв‘язання задачі, то для створення проблемної ситуації інший шлях по-

винен запропонувати викладач. 

  Ситуація 6. Після того, як студенти вивчили формулу повної ймо-

вірності, можна вирішити, наприклад, таку задачу: «Маємо два ящики. У 
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першому 5 деталей, з яких 3 стандартні, у другому 6 деталей, з яких 5 ста-

ндартні. Навмання вибираємо ящик і навмання беремо деталь. Яка ймовір-

ність того, що деталь буде стандартною?»  

   Формула повної ймовірності приводить до відповіді:  

60
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Після цього викладач пропонує такі міркування (часто це роблять 

самі студенти). Уявимо, що ящики стоять поряд і усунемо перегородки. 

Тоді фактично маємо один ящик, що містить 11 деталей, серед яких 8 ста-

ндартні, тобто ймовірність вийняти стандартну деталь дорівнює 8/11. 

Якщо студенти не можуть знайти помилку, викладач звертає увагу на 

те, що фактично треба дати відповідь на слідуючи питання: чи рівнозначні 

з позиції теорії ймовірностей ситуації, коли деталі знаходяться в окремих 

ящиках (ящики А і В) або в одному (ящик С). Студенти самостійно або з 

допомогою викладача роблять висновок, що вищевикладені способи 

розв‘язання – це розв‘язання двох різних задач, хоч різниця між ними не 

зовсім помітна. Дійсно, щоб мати можливість використовувати класичне 

означення ймовірності, деталі в ящику С при другому способі 

«розв‘язання» задачі повинні бути ретельно перемішані, бо тільки це за-

безпечить рівноможливість подій. Але у задачі мається на увазі, що рете-

льно перемішані деталі лише у кожному з двох ящиків А і В. 

Цікаво провести математичний аналіз розв‘язків цих двох задач з ме-

тою виявлення умов, коли відповіді будуть збігатися. 

Природно висунути гіпотезу, що відповіді будуть збігатися, якщо 

події «вийнята стандартна деталь з і-того ящика (і = 1,2)» рівноймовірні, 

тобто ймовірності вийняти стандартну деталь з будь-якого ящика однакові. 

Перевіримо цю гіпотезу для К ящиків. 

Нехай маємо К ящиків, причому ймовірності вийняти стандартну де-

таль з будь-якого ящика однакові і дорівнюють р. Якщо в ящику з номером 

і nі деталей, серед яких mі  деталей стандартні, то 
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Нехай подія А – виймання стандартної деталі з навмання взятого 

ящика. За формулою повної ймовірності: 
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Зауважимо, що відповідь можна було передбачити. 

Нехай тепер ящики стоять поряд і усунемо перегородки (тобто фак-

тично маємо один ящик). Якщо всі деталі ретельно перемішані, то можна 

використати класичне означення ймовірності. 

Отже, маємо (n1+n2+…+nк) деталей, серед яких (m1+m2+…+mк) дета-

лей стандартні. Із (2) випливає, що mi = pni  (i = 1, 2,…, к), тобто кількість 

стандартних деталей дорівнює р(n1+n2+…+nк). 

Ймовірність вийняти стандартну деталь дорівнює 
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Відповіді, як і очікувалося, збіглися. 

Знайдемо усі умови збігу відповідей у випадку двох ящиків. 

Якщо деталі у кожному ящику ретельно перемішані і навмання вий-

мають деталь з навмання взятого ящика, то по формулі повної ймовірності 
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Якщо усі деталі знаходяться в одному ящику і ретельно перемішані, то 
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Умова збігу відповідей має вигляд 
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Після алгебраїчних перетворювань одержимо рівність 

(n1-n2)(m1n2 -m2n1) = 0. 

Звідки або n1 = n2, або m1n2-m2n1 = 0. 
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Другий випадок відповідає випадку збігу ймовірностей вийняти ста-

ндартну деталь з будь-якого ящика. Його було розглянуто у випадку К 

ящиків. 

Очевидне узагальнення допускає і випадок, якщо у всіх ящиках од-

накова кількість деталей (n1=n2=…=nк=n). 

За формулою повної ймовірності 

кn
mmm

n
m

кn
m

кn
m

к
АР кк )...(1...11)( 2121 . 

Усунемо перегородки між ящиками та ретельно перемішаємо деталі. 

Маємо кn деталей, з яких (m1+m2+…+mк) стандартні. Тоді 

кn
mmm

АР к...
)( 21 . 

Відповіді в  обох випадках однакові. 

Результати аналізу дозволяють створити проблемну ситуацію іншим 

способом: спочатку розглянути обидва вищевикладені розв‘язки, коли кіль-

кість деталей в ящиках однакова, а потім – у разі різної кількості деталей. 

Ситуація 7. При вивченні властивостей інтегральної функції розпо-

ділу лектор доводить, що для неперервної випадкової величини ймовір-

ність того, що вона прийме конкретне фіксоване значення, дорівнює нулю. 

Проте зрозуміло, що вона може прийняти це значення. 

Студенти, як правило, не можуть самостійно розв‘язати цю проблем-

ну ситуацію, і тоді лектор задає питання: «А звідки випливає, що коли 

ймовірність події дорівнює нулю, то вона не може відбутися?» Звичайно, 

студенти дають відповідь, що Р(А)=m/n, тобто коли р=0, то m=0, і подія ві-

дбутися не може. Питання: «Чи можливо у даному випадку користуватися 

класичним означенням ймовірності?» Після цього з‘ясовується, що проти-

річчя в ситуації 7 уявне. Воно виникло тому, що викладач навмисно роз-

ширив границі застосування класичного означення ймовірності. 

У даному випадку студентам бажано пояснити суть питання на при-

кладі статистичної ймовірності. Слід нагадати, що відносна частота при 
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досить великому числі випробувань не дорівнює ймовірності, а лише набли-

жається до неї. Отже, коли ймовірність події дорівнює нулю, то з цього випли-

ває лише те, що при необмеженому повторенні випробувань відносна частота 

(тобто і число появ події) не дорівнює нулю, а лише наближається до нуля. Це 

свідчить про те, що подія буде відбуватися як завгодно рідко. 

 

Відкидання з теореми тих чи інших суттєвих умов 

Ситуація 8. Треба знайти  

2
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Студенти, як правило, пропонують таке «розв‘язання»: 
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Не коментуючи його, викладач пропонує інші перетворення: 
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Після розв‘язання проблемної ситуації, що виникла, студенти добре 

засвоюють, що в теоремі про суму нескінченно малих вимога скінченності 

числа доданків є суттєвою. 

Ситуація 9. Студенти за правилом Лопіталя виконують такі перетворення: 
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Далі, як правило, студенти роблять висновок: границя справа не існує, 

тобто не існує і шукана границя. Тоді викладач виконує такі перетворення: 
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Яка відповідь правильна? Викладач пропонує сформулювати правило 

Лопіталя, після чого виявляється причина помилкового висновку студентів.  
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Після подібних прикладів у студентів надовго залишається в пам‘яті, 

що правило Лопіталя можна застосовувати лише тоді, коли границя відно-

шення похідних існує або дорівнює нескінченності.    

Ситуація 10. Перед вивченням теореми складання ймовірностей 

двох сумісних подій лектор, не називаючи теми лекції, пропонує студентам 

розв‘язати, наприклад, таку задачу. Дві електричні лампочки послідовно 

ввімкнені в ланцюг. Ймовірність того, що лампочки перегорять, якщо на-

пруга у мережі перевищить номінальну, дорівнюють 0,6 і 0,3. Знайти ймо-

вірність того, що при підвищенні напруги струму у ланцюгу не буде. 

Студенти, як правило, міркують таким чином: струму у ланцюгу не 

буде, якщо перегорить чи перша, чи друга лампочка, отже за теоремою 

складання ймовірностей шукана ймовірність дорівнює р = 0,6+0,3 = 0,9. 

Після цього лектор міркує так: струму у ланцюгу не буде якщо пере-

горить хоч би одна лампочка, отже р = 1 – q1q2 = 1 – 0,4·0,7 = 0,72.  

Якщо ймовірності дорівнюють, наприклад, 0,7 і 0,6, то проблемна 

ситуація виникає відразу після того, як застосована теорема складання:  

р = 0,7 + 0,6 = 1,3 > 1. 

Проблемна ситуація виникає через те, що до вивчення теореми скла-

дання ймовірностей сумісних подій студенти, як правило, пам‘ятають тео-

рему складання у вигляді: ймовірність суми подій дорівнює сумі ймовірно-

стей подій, а та суттєва обставина, що події повинні бути несумісними, ча-

сто випадає з поля зору студентів. 

Зауважимо, що у разі, коли студенти правильно розв‘яжуть задачу, 

неправильне «розв‘язання» наводить сам викладач. 

 

Створення ситуацій, в яких студентів може підвести інтуїція 

 та наочні міркування 

Деякі проблемні ситуації засновані на протиріччі між неправильними 

висновками, які студенти можуть зробити на підставі інтуїції, наочних мі-
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ркувань, нібито «здорового розуму», та строгими математичними означен-

нями та доведеннями.  

Ситуація 11. Викладач задає запитання: «Яку площу має нескінчен-

на фігура?» Звичайна відповідь: «Площа буде нескінченною». Після цього 

викладач малює графік функції 
21

1

x
y  і обчислює інтеграл: 

.
1 2

arctg
x

dx
 

Такий приклад не тільки дає правильну уяву про площу, але і справ-

ляє великий емоційний ефект, тому що цей результат суперечить інтуїції 

та «здоровому розуму» більшості студентів. 

Ситуація 12. Так як 
1

1
dx
x

, то площа нескінченної фігури, яка 

міститься між гіперболою 
x

y
1

, прямою 1x  та віссю OX  також нескін-

ченна (більш точно, площа цієї фігури не існує, однак у даному випадку 

краще говорити про нескінченну площу). Це не суперечить звичайним уя-

вленням студентів. Але якщо обертати цю фігуру навколо осі OX , будемо 

мати нескінченне тіло із скінченним об‘ємом  

1

2x

dx
V . 

Ситуація 13. На вступній лекції по теорії ймовірностей лектор про-

понує студентам іти на парі. Він стверджує, що в аудиторії знайдуться хоч 

би два студенти, які народилися в один і той же день одного і того ж міся-

ця. Таке ствердження інтуїтивно здається студентам надто малоймовірним. 

Однак, як правило, лектор виграє це парі (звичайно, можливі винятки). 

Можна ще раз запропонувати іти на це парі, виключив двох, або більше 

студентів, у яких співпали дні та місяці народження. Знову, як правило, ви-

грає лектор. Цей факт здається дивовижним. 
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Зрозуміло, що на вступній лекції викладач не може провести відповідні 

математичні розрахунки. Він повідомляє, що теорія ймовірностей, яку почина-

ють вивчати студенти, дає можливість розв‘язати цю проблемну ситуацію. Ви-

являється, що коли в аудиторії лише 23 чоловіки, то вже шанс виграти парі бі-

льше, ніж 0,5, при 30 чоловіках він дорівнює 0,7, а при 40 – 0,9. Це означає, що 

коли в аудиторії тільки 40 студентів, то при багаторазовому повторюванні цієї 

«гри», у середньому, викладач буде вигравати 9 разів з 10. 

Потім викладач інформує студентів, що багато які «ігри», що пропо-

нують населенню державні та комерційні структури, розраховані на анало-

гічний ефект. Завдяки відповідній рекламі людині, яка не володіє теорією 

ймовірностей, здається, що їй пропонують вигідні умови, тоді як її виграш 

надто малоймовірний. 

Такі «ігри» вже на першому етапі забезпечать інтерес до вивчення 

теорії ймовірностей. 

Ситуація 14. Викладач пропонує студентам таку «гру». Кинемо ку-

бик 4 рази. Якщо хоч би один раз випаде 1 очко, виграють студенти. Тепер 

кинемо 2 кубики 24 рази і якщо хоч би один раз випадуть дві одиниці, ви-

грає викладач. Будете іти на парі? 

Студентам інтуїтивно здається, що «гра» вигідна для викладача (у 

першому випадку кубик кидають всього 4 рази, тоді як у другому 24). Ви-

кладач переконує студентів, що шанси однакові. Дійсно, ймовірність того, 

що випаде одна одиниця при одному киданні кубика у шість разів більше, 

ніж дві одиниці на двох кубиках (1/6 і 1/36), але і кількість кидань у шість 

разів менше (4 і 24). Отже, шанси однакові. 

Студенти, як правило, погоджуються з викладачем. Після цього ви-

кладач пропонує провести точні розрахунки. Це нескладна задача. У пер-

шому випадку р1 = 1 – (5/6)
4
, у другому р2 = 1 – (35/36)

24
. Легко перевірити, 

що р1>р2, так що «гра» вигідна для студентів. 
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У цій задачі студентів підводить інтуїція, а первісні міркування ви-

кладача були правдоподібними, але математично некоректними. 

Ситуація 15. Викладач каже студентам: «Уявимо собі, що ми кинули 

монету 1000 разів і всі 1000 разів випав герб (це дуже малоймовірно, але мож-

ливо). Вам пропонують іти на парі: якщо у 1001-й раз знову випаде герб, ви 

виграєте, а якщо решка – програєте. Ви будете іти на парі?» Студенти упевне-

ні, що таке парі не на їх користь. І знову студентів підводе інтуїція. 

Проблемна ситуація виникає після таких міркувань викладача: моне-

та не має пам‘яті, тому ймовірність того, що у 1001-й раз з‘явиться орел чи 

решка, така ж, як і у перший раз, тобто 1/2. 

До цього прикладу можна повернутися після вивчення теореми Бер-

нуллі. Як оцінити цю ситуацію на основі теореми Бернуллі? Чия думка 

правильна: студентів або викладача? Студенти упевнені, що їх відповідь, 

яка була зроблена на основі інтуїції, цілком підтверджує теорема Бернуллі. 

Адже з теореми випливає, що при збільшенні числа випробувань число по-

яв решки повинно наближатися до числа появ герба, тому скоріше при 

1001-му киданні монети з‘явиться решка. 

Після цього викладач роз‘яснює, що правильні все ж його міркуван-

ня, а помилка студентів полягає у неправильному трактуванні теореми Бе-

рнуллі. У відповідності з цією теоремою при достатньо великому числі ки-

дань монети з ймовірністю, яка близька до одиниці, відношення числа появ 

герба до числа появ решки наближено дорівнює одиниці. Але з цього не 

випливає, що різниця між числом появ герба і числом появ решки при дос-

татньо великому числі випробувань повинна бути достатньо малою. 

Викликає інтерес така інформація викладача: при достатньо велико-

му числі випробувань достатньо часто з‘являються довгі серії тільки гербів 

чи тільки решок. 

Багато прикладів створення проблемних ситуацій наведено в [1]. 
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Резюме. Предложены и проиллюстрированы конкретными примерами не-

которые приемы создания проблемных ситуаций при изложении курса 

высшей математики. 

 

Summary. Definite methods of making problematic situations while delivering 

the course of higher mathematics are pub forward and illustrated by concrete ex-

amples.   
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На сучасному етапі без ретельної продуманої, науково обгрунтованої і 

чітко організованої системи активних методів навчання не можливо суттє-

во підвищити якість підготовки спеціалістів. Необхідна система непере-

рвного навчання в процесі діяльності, що формує творчу особистість і роз-

виває продуктивне мислення. Важливе місце в цій системі, безумовно, на-

лежить удосконаленню методичних засобів шляхом введення в навчальний 

процес передових сучасних технологій навчання.  

Одним із напрямків удосконалення методики викладання курсу вищої 

математики у вищому навчальному закладі для студентів нематематичного 

профілю слід вважати раціональне поєднання традиційної форми навчання 

з використанням сучасних інформаційних технологій на основі застосу-

вання новітніх засобів комп‘ютерної техніки.  

Широка комп‘ютеризація є однією з найбільш актуальних проблем 


