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Досвід вчителів-новаторів, власний досвід, результати експерименту 

дають підставу стверджувати, що однією з ефективних форм вивчення те-

оретичного  матеріалу в вищій школі є лекція. "Лекція � основна форма 

проведення навчальних занять у вищому навчальному закладі, призначена 

для засвоєння теоретичного матеріалу" [1].  

Аналіз підходів до визначення цього методу, власні дослідження до-

зволяють уточнити це поняття. Лекція � це логічно витриманий, системно 

послідовний комплекс усних методів навчання (інформаційне повідомлен-

ня, пояснення, розповідь, бесіда), спрямований на реалізацію студентами 

репродуктивної або продуктивної творчої активності. Для педагогів-

практиків таке визначення лекції важливе тому, що, по-перше, в ньому на-

голошується, що лекційний метод поєднує в собі низку усних методів на-

вчання; по-друге, це поєднання має бути логічно витриманим і системним, 

бо воно відображає особливість і специфіку лекційного методу; по-третє, 

виконана спроба розгляду лекції крізь призму навчально-пізнавальної ак-

тивності, що зумовлює як відповідну її будову, так і відбір змісту навчаль-

ного матеріалу. В своїй структурі лекції будуються на основі поєднання 

фактичного та логічного принципів, а в окремих лекціях можлива перевага 

одного з них. Зовнішня структура лекції � вступ, виклад, заключна части-

на. Це необов'язкові складові кожної лекції, однак, "логічна стрункість, зі-

ставляння і взаємозв'язок окремих частин лекції � необхідні умови її успі-

ху" [2].  
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Традиційну, встановлену роками вузівську лекцію невиправдано об-

ходять увагою, роблячи спроби заміщення її самостійною роботою, скоро-

ченням лекційного курсу.  

Розглянемо особливості організації процесу засвоєння теоретичного 

матеріалу щодо ефективності оптимізації лекційного методу в навчально-

му процесі. 

Організацію вивчення теоретичного матеріалу варто розпочинати з 

логіко-дидактичного аналізу провідних тем. Тема програми з теорії ймові-

рностей та математичної статистики є дидактичною одиницею навчального 

матеріалу, яка дозволяє розкрити логічний зміст взаємопов'язаних між со-

бою питань, з'ясувати рівень строгості обґрунтування фактів, що розгля-

даються, чітко сформулювати мету вивчення теми в цілому, основні пи-

тання, намітити можливі ефективні варіанти реалізації методів і прийомів, 

форм і засобів навчання, продумати систему контролю й оцінки засвоєної 

системи знань, навичок і вмінь. 

Виконуючи логіко-дидактичний аналіз теми, необхідно сформулювати 

основні теоретичні результати вивчення теми, враховуючи їх рівень уза-

гальнення і обґрунтування, тобто види означень з їх логічними структура-

ми, види теорем, специфіку методів їх доведення, типологію ймовірнісно-

статистичних задач. Це перша особливість постановки навчальних задач. 

Другою суттєвою особливістю постановки навчальних задач при вивченні 

теоретичного матеріалу є відбір, з'ясування складу виконання навчальних 

дій і прийомів розумової діяльності. Постановка навчальних завдань з ви-

вчення теоретичного матеріалу визначає певною мірою вибір засобів та 

методів навчання. Специфіка формування дій розв'язування навчальної за-

дачі залежить від їх операційного складу, від рівня навченості та научува-

ності групи в цілому і кожного студента зокрема, від наявних засобів на-

вчання, від особистості викладача тощо. 

Щодо питання вибору методів і прийомів навчання, то залежно від 
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поставленої мети і змісту навчального матеріалу, доцільно варіювати ме-

тоди як за джерелами навчання, так і за видами діяльності викладача й 

студентів.  

Під час вивчення теоретичного матеріалу доцільні лише комбінації 

форм і методів, які приведуть до ефективності процесу пізнання. 

Навчальна лекція для студентів економічних спеціальностей повинна 

включати в себе такі моменти: 

- розширення відомих інтерпретацій математичних понять; 

- спеціальна інтеграція деяких математичних понять; 

- елементи математичного моделювання; 

- вибір прикладів прикладного змісту. 

Коротко проаналізуємо структуру формування теоретичних знань че-

рез призму розвиваючого навчання. 

Один з найважливіших етапів � ґрунтовна, некваплива робота з озна-

ченнями математичних понять, введенням нових термінів. Означення � не 

просто об'єктивна реальність, дана нам у підручнику, не просто речення, 

яке треба запам'ятати. Кожне поняття теорії ймовірностей та математичної 

статистики � це перш за все картинка (див. мал. 1), модель (див. мал. 2) 

або відчуття, що асоціативно виникають у зв'язку з деяким словом, до яких 

вміємо підібрати відповідний словесний опис. 

 

Мал. 1. Поняття сумісності та несумісності 
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Мал. 2. Динаміка коливань спадкової величини та тренд 

 

Очевидний вплив на міцність засвоєння, розвиток логіки, уяви, усного 

мовлення студентів, акцентування на глибокому аналізі означень робить 

процес засвоєння теоретичного матеріалу свідомим, розкутим, позбавле-

ним традиційного зубріння. Це, в свою чергу, дозволяє компенсувати до-

даткові витрати часу за рахунок прискорення темпу вивчення властивостей 

проаналізованих понять � теорем. 

При роботі з формулюваннями теорем ефективно діє прийом аналізу 

умов через «розхитування моделей» (що буде, якщо з формулювання тео-

реми Муавра-Лапласа вилучити слова �при досить великій кількості ви-

пробувань n та малому р�). Крім того, доцільно зосереджуватися на класи-

фікації основних теорем: чи є вони ознаками, властивостями або критерія-

ми понять; необхідними або достатніми умовами. Корисне також створен-

ня простих, наочних схем, з яких випливає взаємозв�язок і місце викорис-

тання компонентів (див. мал. 3). Але головним чинником, який забезпечує 

провідну роль теоретичних знань є розуміння того, що цінність становить 

не тільки результат теореми або нова формула, а й саме доведення. Їх усві-

домлення на рівні опорних асоціацій дозволяє ставити питання про само-

стійне придумування доведень, математичну творчість студентів. Напри-

клад, теореми додавання та множення ймовірностей можна довести, не за-

глядаючи до підручника, якщо розуміти класичні означення ймовірності. 

коливання економічного процесу 
лінія тренду 
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Мал. 3. Послідовність переоцінки ймовірностей 
 
Звісно, розвиваючий, творчий підхід до вивчення теорії не вичерпується 

роботою з формулюванням та доведенням теорем. Упорядкування і, навіть, ал-

горитмізація вивчення споріднених тем теорії ймовірностей та математичної 

статистики допомагає студентам усвідомити принципи дослідницької роботи, 

підводить до розуміння принципів постановки математичних проблем. 

Наприклад, введення і алгоритм дослідження функцій розподілу випад-

кової величини та емпіричної функції розподілу залишаються фактично незмін-

ними (див. мал. 4). Вдале використання системно-модульного підходу призво-

дить до того, що після другої зустрічі зі схемою побудови; та дослідження сту-

денти починають усвідомлювати не тільки зміст конкретної теми курсу, а й 

принцип її побудови, новий матеріал стає до певної міри передбачуваним для 

студентів, виникають «опорні точки» у розділах, які ще не вивчалися, а отже, у 

курсі теорії ймовірностей та математичної статистики вцілому. Крім того, нави-

чки дослідницької роботи сприяють формуванню наукового світогляду. 

 

 

 

 

 

 

 

Мал. 4. Функції розподілу 

Апріорні 
ймовірності

Нова інформація з 
яких-небудь джерел

Байєсовський 
аналіз

Апостеріоні 
ймовірності
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Кодуванню нових теоретичних знань необхідно навчати студентів у 

процесі введення нової ймовірнісно-статистичної інформації за допомогою 

спеціальних процедур. До таких процедур ми відносимо дії змістово-

графічного коду інформації, тобто побудова діаграм, всіх видів полігонів, 

графіків та ін (див. мал. 5). 

Змістово-графічним формам ми віддаємо перевагу, оскільки за даними 

психофізіології такі структури значно швидше і міцніше, ніж словесні, за-

карбовуються у довготривалій пам'яті людини, а також легше відтворю-

ються і утримуються в оперативній пам'яті. 

 
Мал. 5 
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Наприклад, за частотами і частками номінального ряду розподілу мо-

жно побудувати об�ємні секторні діаграми (див. мал. 6 та мал. 7). 

Розподіл вкладів населення в банки держави 2000р. 

Кількість осіб Рівень освіти тис.чол. (частоти) відсоток (частки) 
Укрсоцбанк 9433,2 39,1% 
Приватбанк 6857,5 28,4% 
Промінвестбанк 4525,6 18,8% 
Авальбанк 3308,8 13,7% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мал. 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мал. 7 
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Моделювання лекційного курсу, аналіз і значення окремих його елемен-

тів є необхідною умовою вдосконалення й оптимізації всього навчального 

процесу. Розробка структурно-логічних схем лекційного елемента дає можли-

вість моделювання найраціональнішого розміщення окремих складових його 

частин, виявлення їх значущості і необхідності застосування. Для такого аналі-

зу пропонуємо один з варіантів моделі організації лекційного курсу, який 

включає аналіз форм контактів викладача з аудиторією під час проведення ле-

кції. Ці форми на різних стадіях формування лекційної роботи різні. Це зумов-

лює необхідність проведення аналізу структури лекційного процесу і форм 

контактів лектора з аудиторією в їх взаємозв�язку (див. схему на мал. 8). 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мал. 8. Схема структури лекційного процесу і форм контактів з аудиторією 
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Резюме. Изучается влияние особенностей организации процесса обучения 
теоретического курса теории вероятностей и математической статистики 
на интересе к этой дисциплине и на формирование мотивации учения. 
 

Summary. Influence of features of the organization of process training of a 
theoretical rate of probability theory and mathematical statistics on interest to 
this discipline and on formation of motivation training is studied. 
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Система освіти на всіх ступенях її структури повинна ставити за ос-

новну мету формування творчої особистості. Особливого значення це на-

буває, коли мова йде про підготовку майбутніх вчителів. 

Найважливішим проявом творчих якостей особистості є ціннісне 

ставлення до предметів і явищ навколишньої дійсності. Оцінка (усвідом-

лення цінності) обумовлюється системою світоглядних знань особистості, 

її життєвим і соціальним досвідом, але формується і виявляється лише в 

процесі активної оцінної діяльності. Певна увага цій діяльності повинна 

приділятись у навчальному процесі вищих педагогічних закладів. В умовах 

вільного вибору, який характеризує сучасні спроби гуманізації освіти, осо-

бистість, зокрема та, що формується, часто губиться, втрачає самостій-

ність, не вміє визначити і цивілізовано виявити своє ціннісне ставлення. 

Тому гостро відчувається потреба навчити студентів  основним  діям і 


