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ЙМОВІРНОСТЕЙ І МАТЕМАТИЧНОЇ 
СТАТИСТИКИ СТУДЕНТІВ ВНЗ 
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Донецький державний університет економіки і торгівлі 
ім. М.Туган-Барановського, 

м.Донецьк, УКРАЇНА 
 

У статті йдеться про нові підходи в методиці вивчення теоретичного матеріалу по теорії 
імовірностей і математичній статистиці у вищих навчальних закладах. 

 
 
Однією з форм навчання теоретич-

ного матеріалу в вищій школі є лекція. 
Власний досвід та результати експери-
менту дають підставу стверджувати, що 
це є ефективна форма організації нав-
чального процесу. Ця думка знаходить 
обґрунтування в дослідженнях А.М.Алек-
сюка, А.І.Богомолова, Є.С.Вентцеля, Б.В.Гне-
денка, Л.В.Канторовича, А.Г.Пінскера та ін. 
Основне призначення лекції � це гнуч-

ке управління навчально-пізнавальною 
діяльністю студентів. Лекційний метод 
посідає провідне місце в системі активіза-
ції навчального процесу, що є актуальним 
питанням сьогодення, коли впроваджу-
ється європейська система організації 
навчання.  
Мета даної статті: познайомити з пе-

ревіреною досвідом методикою навчання 
теоретичному матеріалу з теорії ймовір-
ностей і математичної статистики сту-
дентів ВНЗ, підґрунтям якої є досліджен-
ня методистів-математиків М.І.Жалдака, 
Н.М.Кузьміної, С.Ю.Берлінської [1], 
Г.О.Михаліна [2]. На даний момент, на 
жаль, у періодичних виданнях, науково-
педагогічній літературі немає широко 
оприлюднених матеріалів стосовно нових 
підходів в навчанні теоретичного мате-
ріалу з теорії ймовірностей і математич-
ної статистики.  
Підвищення ефективності процесу 

засвоєння студентами теоретичного ма-

теріалу вимагає від викладача виконан-
ня наступних завдань. 
По-перше, організацію вивчення тео-

ретичного матеріалу варто розпочинати 
з логіко-дидактичного аналізу провід-
них тем. Тема програми з теорії ймовір-
ностей і математичної статистики є ди-
дактичною одиницею навчального мате-
ріалу, що дозволяє розкрити логічний 
зміст взаємопов'язаних між собою пи-
тань; з'ясувати обґрунтування розгляду-
ваних фактів; чітко сформулювати мету 
вивчення теми в цілому та основних 
питань; намітити можливі ефективні ва-
ріанти реалізації форм, методів і засобів 
навчання; запропонувати систему кон-
тролю й оцінки засвоєної системи знань.  
По-друге, виконуючи логіко-дидак-

тичний аналіз теми, необхідно розкрити 
професійну значущість відповідного ма-
теріалу, сформулювати основні резуль-
тати вивчення теоретичної частини те-
ми: види означень з їх логічними струк-
турами, види теорем, специфіку методів 
їх доведення, типологію ймовірносно-
статистичних задач.  
По-третє, суттєвою особливістю є 

добір та з'ясування засобів і методів 
навчання, що в певній мірі залежить від 
рівня навченості та научуваності сту-
дентів. Методи і прийоми навчання 
доцільно варіювати за видами діяль-
ності викладача й студентів відповідно 
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поставленої мети і змісту навчального 
матеріалу.  
Важливим етапом в процесі навчан-

ня теоретичного матеріалу є ґрунтовна, 
некваплива робота з означеннями мате-
матичних понять та введенням нових 
термінів.  
Проаналізуємо формування ймовір-

носно-статистичних понять через приз-
му розвиваючого навчання, розглянув-
ши фрагмент лекції �Стохастичний ек-
сперимент. Основні поняття теорії ймо-
вірностей та математичної статистики. 
Алгебра подій�. 
Враховуючи те, що перші уявлення з 

ймовірності студенти вже одержали у 
школі на уроках математики, вважаємо 
за необхідне здійснювати вивчення тео-
ретичного матеріалу з теорії ймовір-
ностей і математичної статистики не 
тільки на інтуїтивному рівні, а й пара-
лельно формувати уявлення про сучас-
ний аксіоматичний метод побудови 
теорії ймовірностей. Це можна зробити 
наступним чином. 
Згідно з теоретико-множинним під-

ходом, кожному стохастичному експе-
рименту, результати якого є непере-
дбачуваними, ставимо у відповідність 
певну множину Ω його можливих 
наслідків. Ця множина Ω (скінчена або 
нескінчена) називається множиною або 
простором елементарних подій та являє 
собою математичну модель експеримен-
ту. Елементи iω  множини Ω називають 
елементарними подіями. В кожному 
випробуванні (проведенні експери-
менту) має місце один єдиний наслідок 
� відбувається лише одна елементарна 
подія із множини Ω. Іншими словами, в 
результаті випробування із множини Ω 
немов би вибирається один єдиний еле-
мент. Тим самим встановлюється взаєм-
но однозначна відповідність між еле-
ментами розглядуваної множини й еле-
ментарними подіями, що дає підстави 
розглядувану множину елементів і від-
повідну множину елементарних подій 
вважати еквівалентними. 

Поняття �елементарна подія� та �мно-
жина елементарних подій� належать до 
основних понять теорії ймовірностей. Ці 
первинні поняття не означаються, тобто 
не визначаються через простіші поняття 
аналогічно до того, як в теорії множин до 
основних понять належить поняття еле-
мента множини, в геометрії � поняття 
точки, прямої, площини і т.д. 
Нехай Ω � множина елементарних 

подій, що відповідає певному експери-
менту. З кожним стохастичним екс-
периментом можна пов�язати певну 
сукупність подій, які відбуваються в 
даному експерименті. При цьому подія 
ототожнюється з певною підмножиною 
множини елементарних подій Ω. Отже, 
деяку підмножину A множини Ω нази-
вають подією або випадковою подією. 
Елементарні події, що визначають деяку 
подію A, називають випадками або 
наслідками випробування, які сприяють 
появі події A. Якщо в результаті випро-
бування відбулася елементарна подія ω, 
яка належить множині A ( Aω∈ ), то 
говорять, що подія A відбулася. Після 
з'ясування сутності події, доцільно 
акцентувати увагу студентів на тому, 
що сукупність подій, яка пов'язана з 
даним стохастичним експериментом, 
повинна задовольняти характеристичні 
властивості:1) якщо A  подія, то A  
також подія; 2) Ω  завжди є подією; 
3) якщо iA � події, то iA∪  також події. 
З характеристичних властивостей вип-
ливають усі інші властивості подій.  
Далі, аналогічно, сформувати на кон-

кретних прикладах (використовуючи 
відносні частоти) сутність поняття ймо-
вірності події. При цьому слід знову 
зробити акцент на характеристичних 
властивостях ймовірності:  

1) P(A) 0≥ ; 2) i iP( A ) P(A )=∑ ∑ , 

коли події iA ( i 1,n∈ , або i ∈ ! ) 
попарно несумісні; 3) P( ) 1Ω = .  
З цих характеристичних властивостей 

випливають усі інші властивості ймо-
вірностей. Характеристичні властивості 
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ймовірностей такі самі, як і характер-
ристичні властивості площі, об'єму, ма-
си, кількості елементів тощо. Саме тому 
ймовірність визначається за допомогою 
своїх характеристичних властивостей і 
при цьому дістають дійсно означення, 
яке задовольняє усі можливі теоретичні 
та практичні ситуації, пов'язані з понят-
тям ймовірності. У цьому суттєва відмін-
ність справжнього означення ймовір-
ності від хибного означення, яким по 
суті є так зване �класичне означення 
ймовірності�. З останнім можна пов'яза-
ти лише частинний випадок: коли прос-
тір { }1 2 n, , ,Ω = ω ω ω… � скінчений, поді-
єю A є кожна підмножина Ω, а 

k
1P( )
n

ω =  для будь якого k 1,n= . 

Тільки тоді mP(A)
n

= , де m � кількість 

елементарних подій, що сприяють події 
A, а n � загальна кількість елементарних 
подій. 
В процесі формування ймовірносно-

статистичних понять глибшому зрозу-
мінню та усвідомленню їх суті допома-
гає графічне представлення ймовір-
носно-статистичного матеріалу, яке до-
цільно здійснювати за допомогою ком-
п'ютерних технологій. Наприклад, для 
кращого розуміння операцій над подіями 
використовуємо умовні графічні зобра-
ження, представляючи вірогідну подію 
Ω, як прямокутник, а всі інші події � як 
кола. Тоді операції над подіями можуть 
бути представлені у вигляді діаграм 
Джона Венна (рис. 1), де результати 
операцій зображені у вигляді заштри-
хованих фігур.  

 

A B∪

A B
 

а) 
 

б) 
 

в) 

 
Рис. 1. Теоретико-множинна модель операцій подій: а) сума (об�єднання) подій;  

б) добуток (перетин) подій; в) різниця подій 
 

Теоретико-множинна інтерпретація протилежних подій відповідно має вигляд (рис. 2): 
 

A

A

 
 

Рис. 2 .Теоретико-множинна модель протилежних подій 
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В процесі подання теоретичного мате-
ріалу вважаємо доцільним зосереджувати 
увагу на класифікації теорем: чи є вони 
ознаками, властивостями або критеріями 
понять, необхідними або достатніми умо-
вами. Мається на увазі, що різного роду 
наближені судження не повинні видава-
тися за строгі доведення, а точні означен-
ня понять підмінятися розпливчатим опи-
сом. Навпаки, викладач зобов'язаний 
звертати увагу студентів на те, що ті чи 
інші із сформульованих тверджень зали-
шаються ним без доведень, а деякі понят-
тя � без визначень; хоча кількість таких 
понять у курсі �Теорія ймовірностей та 
математична статистика� повинна бути 
мінімальною. Разом з тим, із відведеної 
на дисципліну кількості годин недоцільно 
витрачати їх на доведення складних тео-
рем. Але пропонуючи деякі теореми без 
доведення, необхідно обов�язково праг-
нути, щоб студенти не засвоювали їх фор-
мально, а добре розуміли суть та вміли 
ними користуватися. Слід зауважити, що 
часто буває доцільним дати студентам 
ідею доведення, не приводячи її повністю 

з усіма перетвореннями й оцінками. Нап-
риклад, теореми додавання і множення 
ймовірностей, рівняння Колмогорова 
(теорія марковських випадкових проце-
сів), формула повної ймовірності, форму-
ла Байєса та ін. 
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