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Тема «Початки теорії ймовірностей» в курсі алгебри і початків аналізу 

10-11 класу [1] займає особливе положення в логічній будові шкільного курсу 

математики. Специфічні теоретичні основи нових понять, пов‘язаних з понят-

тям ймовірності вимагають створення якісної сучасної системи методичного за-

безпечення навчального процесу [2]. Для успішного засвоєння теми учні повин-

ні володіти поняттям множини, вміти виконувати найпростіші дії над множи-

нами, бажано, щоб їм вже були відомі найпростіші комбінаторні формули і за-

кріплені навички їх застосування до розв‘язування задач. 

Вступ до теми доцільно побудувати на поєднанні історичного, приро-

дничого і сучасного технічного аспектів. Кількох цікавих фактів з історії ви-

никнення і розвитку теорії ігор, разом з нескладними ілюстраціями випадко-

вих подій і процесів у живій природі, суспільстві, техніці, буде цілком доста-

тньо. Слід звернути увагу, що більшість природних явищ пов‘язані з елемен-

тами випадковості. Можна, наприклад, розглянути шлях дощової краплини, 

явища її утворення і зникнення. Зрозумілими учням будуть приклади, 

пов‘язані з випадковим розміщенням пасажирів на ескалаторі метрополітену, 

випадковим надходженням повідомлень до комп`ютера з необмеженої мере-

жі тощо. Вдало побудований вступ сприяє зосередженню уваги учнів для 

сприйняття нового матеріалу. 

На першому етапі слід виділити базові поняття теорії ймовірностей: стоха-

стичний експеримент, простір елементарних подій, випадкова, вірогідна і немож-

лива події, несумісні події, повна група подій. Обов‘язковість засвоєння такої знач-

ної кількості нових понять ставить певні вимоги і до необхідних обсягів навчаль-

ного часу і до інтенсивності роботи в класі. Під час пояснення нового матеріалу 

важливу роль відіграє наочність. Теоретико-множинний підхід до інтерпретації 

нових понять дозволяє ілюструвати їх традиційними діаграмами. 
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Наступна таблиця допоможе вчителю орієнтуватися в еквівалент-

них термінах технічної і математичної мови. 

Таблиця 1. 

Технічна назва Математична назва, що викори-

стовується в теорії ймовірнос-

тей 

Випробування, або експеримент, який 

можна повторювати будь-яку кількість 

разів, але результат якого не можна на-

певно передбачити.  

Стохастичний експеримент 

Сукупність усіх можливих результатів 

експерименту, випробування 

Простір елементарних подій– 

множина , яка також назива-

ється вірогідною подією 

Певний результат експерименту, що ви-

вчається, досліджується 

Випадкова подія – деяка підм-

ножина А простору елементар-

них подій  (А ) 

Результат, який у даному експерименті 

за жодних умов з‘явитися не може 

Неможлива подія – порожня 

множина  

 

 

Проілюструвати поняття про-

стору елементарних подій (вірогідну 

подію)  та випадкової події А мо-

жна за допомогою діаграм, напри-

клад так, як подано на мал.1. 

 

 

 

 

 

Мал.1 
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Неможлива подія Випадкова подія Вірогідна подія 

A  

Порожня множина Деяка підмножина Простір елементарних подій 

 

Для ілюстрації понять несумісні події (А і В) та повна група подій 

(Н1, Н2, … , Нn), доречними будуть діаграми, подані на мал.2-3. 

 

 

 

                  

Мал.2.                                                          Мал.3. 

Події А і В – несумісні. 

BA  

Події Н1, Н2, …, Нn утворюють повну 

групу подій. 

1) jiHH
ji

,  

2) n
HHH ...

21  

Разом з прикладами і завданням з §§1-2 і в кінці розділу XIII 

підручніка [1] в класі можна виконати завдання подібні до наведених нижче.  

Завдання 1. Технічний експеримент полягає в тому, що електронна 

система фіксує випадковим чином три послідовних сигнала «0» або «1». 

Результатом експерименту вважається впорядкований запис, складений з 

трьох символів «0» або «1». 

1) Побудувати простір елементарних подій ; 

2) Знайти підмножини простору елементарних подій, що відповідають ви-

падковим подіям з таблиці 2 (заповнити третій стовпчик таблиці); 

3) Серед випадкових подій A,B,C,D,E виділити: 

а) неможливі й вірогідні події; 
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б) (серед подій A,B,C,D,E) пари несумісних подій. 

Таблиця 2. 

Випад-

кова по-

дія 

Полягає в тому, що одержана послідов-

ність містить 

Відповідна підмно-

жина простору еле-

ментарних подій 

А Не менш як два символи «0»  

В Не менш як два символи «1»  

С На перших двох позиціях символ «1»  

D Лише один символ «0», причому на пер-

шій або другій позиціях 

 

Е Не більше трьох символів «0» або «1»   

F Більше трьох символів «1»  

 

4) Серед випадкових подій, описаних в таблиці 2, визначити події, які 

утворюють повну групу подій. 

Завдання 2. Ігровий експеримент. Прогулянка в парку здійснюється 

за схемою (мал. 4) в напрямі зліва направо від т.M до N. Вибір одного з 

двох можливих шляхів кожного разу випадковий (наприклад, за допомо-

гою підкидання монети). Результатом експерименту вважатимемо 

кількість проміжних пунктів (з Р1, Р2 та Р3) через які пройде маршрут про-

гулянки. 

1) Побудувати простір елементарних подій; 

2) Знайти підмножини , що 

відповідають випадковим по-

діям з таблиці 3 (заповнити 

третій стовпчик таблиці); 

 

                           Мал.4 
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Таблиця 3 

Випадкова подія 

Полягає в тому, що кількість 

пунктів, через які пройде ма-

ршрут прогулянки, буде 

Відповідна підм-

ножина простору 

елементарних 

подій 

А не більше як 1  

В не більше як 4  

С рівно 2  

D рівно 4  

E не менше як 2  

F рівно 3  

 

3) Які випадкові події з таблиці 3 є неможливими, вірогідними? 

4) Серед подій A,B,C,D,E,F знайти пари несумісних подій; 

5) Серед подій, описаних в таблиці 3, визначити події, які утворюють пов-

ну групу подій. 

Завдання 3. (Можна запропонувати виконати самостійно). Лінгвістичний 

експеримент. Словосполучення «Логарифмічна функція» поділено на 

склади і навмання вибирається один склад. Результатом експерименту 

вважається запис вибраного складу. 

1) Побудувати простір елементарних подій (множину ); 

2) Знайти підмножини , що відповідають випадковим подіям з таблиці 4, 

заповнити третій стовпчик таблиці; 

3) Які випадкові події з таблиці 4 є неможливими, вірогідними? 
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Таблиця 4. 

Випадкова 

подія 

Полягає в тому, що запис вибра-

ного складу містить 

Відповідна підмножина 

простору елементарних 

подій 

А букву «Ф» або «M»  

В букву «С»  

С одну або дві букви   

D не більше як 4 букви  

Е чотири букви  

F букву «Ч»  

 

4) Які з подій A, C, D, E, F є несумісними? 

5) Серед випадкових подій, описаних в таблиці 4, визначити події, які 

утворюють повну групу подій. 

Зрозуміло, що реалізувати в повному обсязі в умовах стислого обсягу на-

вчального часу практично досить важко. Тому можна уникнути повторень 

однотипних запитань у завданнях 1-3, вибираючи із запропонованих запи-

тань різні за типом до кожної вправи. 

На другому етапі формується уявлення про те, що за допомогою ймовір-

ності вимірюється «можливість» випадкової події. Шкала для такого «вимі-

рювання» (межі, в яких змінюється ймовірність) – відрізок числової осі [0; 1]. 

Тут слід відзна-

чити для учнів 

також, що існує 

і статистичний 
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підхід до означення ймовірності. Основним практичним завданням цього 

етапу є навчити учнів користуватись формулою класичного визначення 

ймовірності 
n

m
AP )(  для розв`язування нескладних задач. 

Розглядаючи особливі «крайні» випадки 0)(AP  і 1)(AP  слід 

пам`ятати, що в загальному випадку мають місце лише такі твердження: 

якщо А – неможлива подія P(A)=0, 

якщо В – вірогідна подія P(В)=1. 

Зворотні імплікаціі можуть виконуватись лише при певних умовах, і в 

загальному розумінні є хибними. 

Корисними для розв‘язування на уроці будуть задачі 1 і 2 з §3 і 

вправи 1 і 3 в кінці розділу XIII [1]. 

Третім етапом є вивчення операцій над випадковими подіями та те-

орем додавання і множення. 

Теоретико-множинну інтерпретацію дії над випадковими подіями і 

відповідні змістові характеристики доцільно поєднати за допомогою таб-

лиці 5 [3]. 

Звернувши увагу на існування двох різних позначень для операцій 

суми і добутку випадкових подій, слід вибрати зручніше і надалі користу-

ватись одним позначенням. 

Таблиця 5. 

Назва опе-

рації 

Позна-

чення 

Змістова характерис-

тика 

Теоретико-множинна ін-

терпретація 

Подія, про-

ти-лежна А 
A  

Відбувається тоді, і 

лише тоді, коли подія 

А не відбувається 

      

доповнення множини А 

– множина A  
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Сума подій 

А і В 

А+В або 

BA  

Відбувається тоді, і 

лише тоді, коли від-

бувається або подія 

А, або подія В      

об`єднання множин А і 

В – множина BA  

Різниця по-

дій 

А і В 

BA \  Відбувається тоді, і 

лише тоді, коли від-

бувається подія А і 

не відбувається подія 

В 

     

Різниця множин А і В – 

множина BA \  

Добуток 

подій 

А і В 

BA  або 

BA  

Відбувається тоді, і 

лише тоді, коли від-

бувається і подія А, і 

подія В     

Перетин множин А і В – 

множина BA  

 

Формулу для обчислення ймовірності суми випадкових подій, на 

мій погляд, краще викладати, починаючи із загального випадка: 

P(A+B)=P(A)+P(B)-Р( BA ) з подальшим формуванням її окремого випад-

ка для несумісних подій А і В ( BA = ) : P(A+B)=P(A)+P(B) і для випадка 

CA , CB  )(1)( CPCP . 

Складаючи систему вправ і задач потрібно слідкувати за тим, щоб 

всі основні поняття та положення, що вивчалися мали в ній «пропорційне і 

рівномірне» представлення . 
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Резюме. В статье приведены теоретико-методические основы преподава-

ния вероятности в старших классах общеобразовательной школы, ориен-

тированные на аксиоматический подход к определению основного поня-

тия. 

 

Summary. The article deals with theoretical and methodical base of teaching 

probability at high school. The principles orientate towards acsiomatical ap-

proach to determination of main conception. There are test goals and self-tested 

sets in this work.  
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Ознакомление учащихся общеобразовательной школы с элементами 

математического моделирования очень важно для формирования у них 

правильного представления о роли математики в развитии других наук. 

Помимо этого, математическое моделирование связывает  их знания в об-

ласти математики, других школьных предметов и возможности компьюте-

ра в единое мощное средство решения практических задач, способствует 

реализации прикладной направленности школьного курса математики. Ма-

тематическое моделирование применительно к конкретной прикладной за-

даче можно разделить на три этапа, отличающихся целями,  способом рас-


