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Розглядаються методи активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів 
на практичних заняттях в навчанні теорії ймовірностей та математичної стати-
стики на прикладі економіко-управлінських спеціальностей. 

 
 
Науково-технічний прогрес, сучас-

ний розвиток економіки та перехід її до 
системи ринкових відношень �висува-
ють нові серьозні вимоги до математич-
ної підготовки студентів�[9]. Особливо 
актуальною стає проблема забезпечення 
належного рівня математичної підгото-
вки майбутніх спеціалістів в умовах 
особистісно-орієнтованного навчання. 

На жаль, поки що для вищої школи 
основним вважається знати, пам�ятати, 
відтворити. Але, як показують 
дослідження, у вузи зараз приходять до-
сить розвинені, різнобічно проінфор-
мовані молоді люди. Інтелектуальний 
рівень і потреби студентської молоді, 
які дуже зросли, все більше і частіше 
протирічать малозміненим, переважно 
репродуктивним типам навчання. Це 
веде до втрати інтересу до навчання, 
знижує ефективність педагогічного 
процесу. 

Підвищити інтерес до математики, 
зокрема до теорії ймовірностей та мате-
матичної статистики, � одне із головних 
завдань викладачів математики. Це оз-
начає, що надалі не можна обмежитись 
тільки експлуатацією старих навчаль-
них надбань і традиційним методичним 
забезпечен-ням. Виникає необхідність 
наполегливого пошуку та впровадження  
 
в організацію навчального процесу но-

вих методів, форм, прийомів і засобів 
підвищення мотивації навчання та від-
повідальності студентів за результати 
своєї праці, які допоможуть перейти від 
традиційної до більш ефективної систе-
ми навчання. 
Необхідні більш гнучкі форми організа-
ції занять. Кардинальні зміни у сього-
денному навчальному процесі курсу ма-
тематики торкнуться як змісту навчан-
ня, так і засобів та форм його реалізації, 
визначать необхідність осмисленого 
реформування, проекту-вання і впрова-
дження нової моделі вивчення матема-
тики, здійснення якої повинно базува-
тись на нових технологіях навчання. 
Але тут не потрібні революційні зру-
шення. Як часто виявляється, нове у 
своїй основі має модернізований добре 
відомий �старий� засіб навчання. Необ-
хідно тільки розширити сферу його ви-
користання. Основою для створення но-
вих технологій навчання можуть стати 
наші попередні розробки методик на 
принципово новій основі, бо потенціал 
традиційної технології навчання є до-
сить потужним і ще довго буде базовим 
у навчанні математики, його кращі над-
бання незаперечно повинні стати скла-
довою частиною нових технологій нав-
чання. 

Проблемам навчання математики у 
вищих закладах освіти присвячено ро-
боти таких відомих вчених-математиків, 
як О.І. Богомолова, Є. С. Вентцель, В.В. 
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Гнеденка та інших [2], [3], [4]. Дослі-
дження пов�язані з методикою навчання 
математики у вищій школі, знайшли ві-
дображення в докторських та кандидат-
ських дисертаціях: В.Г. Скатецького, 
Т.В. Крилової, О.І. Фомкіної [10], [11], 
[12]. 

Розробка методичної системи мате-
матичної підготовки майбутніх економі-
стів, бухгалтерів, фінансистів, менедже-
рів у вищих навчальних закладах освіти 
є надзвичайно актуальною і потребує 
подальшого дослідження шляхів удоско-
налення та модернизації традиційніх 
технологій навчання. 

Мета нашої статті � розглянути 
можливі напрямки удосконалення ме-
тодики навчання математики, зокрема 
теорії ймовірностей та математичної 
статистики, на практичних заняттях, 
враховуючи специфіку викладання цієї 
дисципліни для студентів економіко-
управлінських спеціальностей. Ми пере-
конані, що вирішення цієї проблеми мо-
жливе шляхом пошуку нових форм на-
вчальної роботи на основі поєднання їх з 
традиційними методами навчання. Деякі з 
них пропонуються в нашій статті. 

У навчальному процесі вищої шко-
ли практичне заняття займає особливе 
місце. Воно видіграє важливу організу-
ючу і керуючу роль у навчально-
пізнавальній діяльності студентів. До 
практичного заняття пред�являють ви-
сокі вимоги не тільки наукового, але й 
методичного характеру. 

Методика організації практичних 
занять має свою специфіку. Практичні 
заняття нерозривно пов'язані з лекціями 
і тому доповнюють та поглиблюють на-
уково-теоретичний матеріал, який було 
викладено на лекціях. Якщо на лекції 
студенти перебувають переважно у ста-
ні рецепції, тобто сприймання знань, то 
під час практичних занять від них вима-
гається активна продуктивна та творча 
діяльність з метою перетворення, засто-
сування знань, формування вмінь та на-
вичок. Практичні заняття дають можли-
вість студентові глибше засвоїти отри-

мані знання, передбачають більший са-
мостійний творчий пошук з метою роз-
ширення та поглиблення пізнавального 
потенціалу теми, яка розглядається[1]. 

На наш погляд, основною метою 
практичних занять є синтез опрацьова-
ного студентами теоретич-ного матеріа-
лу, навчання студентів застосовувати 
набуті на лекції теоретичні знання, фо-
рмування навичок та вмінь. Вважаємо, 
що головним завданням практичних за-
нять повинна бути не стільки перевірка 
знань, скільки розвиток самостійності, 
оригінальності мислення, уміння знахо-
дити і відстоювати власну точку зору. 

Розглянемо фрагмент практичного 
заняття, на якому було реалізоване ви-
користання колективної роботи студентів 
у формі піраміди. Хоч серед інших форм 
роботи колективна робота здається до-
сить традиційним прийомом організації 
спілкування викладача та студента на 
занятті, ми зробили спробу надати сту-
дентській колективній роботі нового 
звучання. Ця діяльність може стати до-
сить цікавою й повчальною.  

Тема практичного заняття �Вибіркові 
характеристики�. 

Перший етап колективної роботи 
розпочинається з індивідуального вико-
нання спільного для всієї групи завдан-
ня. 

Завдання: записати формули для зна-
ходження статистик вибірки. 

На другому етапі студенти об�єд-
нуються в пари, порівнюють свої записи, 
з�ясовують суперечливі питання, розро-
бляють спільний варіант. 

Третій етап передбачає створення 
груп по 4 особи в кожній, перед якими 
ставиться складніше завдання � 
розв�язати задачу. 

Друге завдання (задача). 
Обстежені по 65 випадків виплати 

страхових сум двома страховими ком-
паніями N і R за деякий період часу. За 
одиницю виплати прийнята деяка стан-
дартна сума. Виплата може приймати 
будь-які значення від 0 до 4. Знак �мі-
нус� перед числом означає, що виплату 
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робить страхова компанія, а знак 
�плюс� � що компанія отримує страхо-
вий внесок. Розподіл частот виплат 

страхових сум обох компаній наведено 
у табл. 1 та табл. 2: 

Таблиця 1 
Розподіл частот виплат страхових сум компанії N 

Страховий    внесок -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 
Частота 1 4 9 16 25 16 9 4 1 

 
Таблиця 2 

Розподіл частот виплат страхових сум компанії R 
Страховий внесок -2 -1,5 -1 -0,5 0 0,5 1 1,5 2 
Частота 1 5 8 17 23 17 8 5 1 

 
Необхідно: 
1. Обчислити числові характерис-

тики цих вибірок; 
2. Побудувати полігони розподілів; 
3. Зробити висновки стосовно еко-

номіко-управлінського процесу, який 
досліджується. 

При виконанні завдання студенти 
розподіляють роботу між собою. Таким 
чином кожний студент є відповідальним 
за правильне розв�язання задачі, а зна-
чить і за успіх своєї групи. 

У студента розвиваються якості ін-

дивідуальної самостійної діяльності. 
Після закінчення представники від 

кожної групи оголошують результати 
колективної роботи, які вони представ-
ляють письмово на дошці, формулюють 
висновки. 

Наведемо приклад результатів ко-
лективної роботи, які викладач оцінив 
найвищою оцінкою. 

Розв�язування. Обчислюємо вибір-
кове середнє Bx (N)  і Bx (R)  для обох 
компаній 

B
1x (N) ( 4 1 3 4 2 9 1 16 0 25 1 16 2 9 3 4 4 1) 0
65

= − ⋅ − ⋅ − ⋅ − ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ = ,

 

B
1x (R) ( 4 1 3 5 2 8 1 17 0 23 1 17 2 8 3 4 4 1) 0
65

= − ⋅ − ⋅ − ⋅ − ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ = . 

Знаходимо вибіркові дисперсії 
BD (N)  і BD (R)  

2 2 2 2
B

1 208D (N) (1 4 4 3 9 2 16 1 ) 2 3,2
65 65

= ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ ⋅ = = ,

 
2 2

B
1 55D (R) (1 4 5 3 4 8 1 17) 2 0,85
65 65

= ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ ⋅ = = .

Побудуємо полігони частот обох 
розподілів (рис. 1). 

Стовно досліджуваного економіко-
управлінського процесу студенти фор-

мулюють наступні висновки: полігони 
розподілів частот виплат страхових сум 
досліджуваних компаній вказують на те, 
що чим менша дисперсія, тим у більш 

 


