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Аналізується можливість, доцільність та методичні особливості використання 

парадоксів та софізмів у навчанні теорії ймовірностей. Розглядаються деякі 
парадокси та софізми, пояснюється їх суть, розкривається їх роль, місце та основні 
завдання в навчанні певних тем та розділів теорії ймовірностей. 

 
 
Проблема засвоєння студентами різних 

спеціальностей основних понять теорії 
ймовірностей та математичної статистики 
останнім часом набуває особливої актуаль-
ності, оскільки на сьогодні ці галузі мате-
матики отримала багаточисельні застосу-
вання у різних областях науки та виробниц-
тва, досягнення яких багато в чому завдя-
чують саме швидкому розвитку теорії ймо-
вірностей. Ще в 1812 році відомий фран-
цузький математик П�єр Симон Лаплас в 
роботі �Аналітична теорія ймовірностей� 
писав: �Цікаво те, що науці, яка почалась з 
розгляду азартних ігор, судилося стати 
одним з найважливіших об�єктів людсько-
го знання�. Сьогодні неможливо вказати 
науку, яка б в тією чи іншою мірою для 
свого розвитку не використовувала б мето-
ди сучасної теорії ймовірностей. Теорія 
ймовірностей також застосовується для 
обґрунтування математичної та прикладної 
статистики, яка в свою чергу використову-
ється при плануванні і організації вироб-
ництва, аналізі технологічних процесів та 
для багатьох інших цілей. 
Саме поняття ймовірності здається нам 

інтуїтивно зрозумілим і простим. Якщо, 
наприклад, 100 разів підкидається звичайна 
монетка, то ми були б дуже здивовані, 
якщо б кількість �гербів�, що випали при 
цьому, сильно відрізнялась від 50. Ми 

інтуїтивно робимо і більш тонкі висновки, 
наприклад, що шанси появи 45 і 55 �гербів� 
при 100 підкиданнях монети є однаковими. 
Наведені міркування містять висновки сто-
совно реального світу, які стверджують, що 
та чи інша подія відбудеться з певною 
ймовірністю, і при цьому ґрунтуються на 
звичайному здоровому глузді. Але в той же 
час, як колись сказав Чарлз Сандерс Пірс, в 
жодній іншій галузі математики дослідник 
не помиляється так легко, як в теорії ймо-
вірностей. Існує величезна кількість прик-
ладів, що підтверджують дане твердження. 
В історії теорії ймовірностей парадокси 
відігравали і продовжують відігравати над-
звичайно важливу роль, часто виступаючи 
поштовхом і мотивом для подальшого 
розвитку. 
В процесі навчання теорії ймовірностей 

студенти часто стикаються з тими ж проб-
лемами та допускають ті ж помилки, що і 
відомі математики минулого. Тому вико-
ристання парадоксів і софізмів в навчанні 
допомагає розв�язати кілька важливих зав-
дань: підвищити мотивацію навчання, 
сприяти формуванню та розвитку ймовір-
нісного мислення, творчому підходу до 
вирішення поставлених проблем, більш 
глибокому розумінню та засвоєнню теоре-
тичного матеріалу, розумінню суті та особ-
ливостей побудови ймовірнісних матема-
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тичних моделей реальних процесів і явищ, 
збагатити виклад матеріалу цікавими істо-
ричними відомостями. Парадоксів та софіз-
ми теорії ймовірностей представлені в 
підручниках та навчальних посібниках, які 
на сьогодні є класичними, їм приділяли 
увагу  найвідоміші науковці в галузі теорії 
ймовірностей, такі як А.М. Колмогоров [4], 
Б.В.Гнєденко [1,6], А.Я.Хінчин [6], А.В.Ско-
роход [7], використовуючи для того, щоб 
звернути увагу читача на деякі важливі 
нюанси та особливості досліджуваних 
понять. Ймовірнісні парадокси і софізми 
часто зустрічаються в навчальній та 
науково-популярній літературі, формулю-
ються як задачі підвищеної складності, 
дослідницькі задачі або проблеми [3,5]. 
Метою даної роботи є показати доціль-

ність, можливості та методичні особливості 
використання парадоксів та софізмів в 
навчанні деяких розділів теорії ймовірнос-
тей, в основному зупинившись на перших 
вступних розділах, які мають вирішальне 
значення для подальшого успішного 
засвоєння теорії ймовірностей, математич-
ної статистики та теорії випадкових проце-
сів, а також інших дисциплін, що викорис-
товують ймовірнісні методи (економетрія, 
дослідження операцій, економічний ризик 
та методи його вимірювання тощо). 
Зауважимо, що важливо розрізняти па-

радокси і софізми. Парадокси � це правиль-
ні, хоча і неочікувані твердження, в той час 
як софізми � це хибні результати, отримані 
за допомогою міркувань, що формально 
здаються правильними. 
Зупинимось детальніше на деяких роз-

ділах теорії ймовірностей, розглянувши 
особливості використання парадоксів та 
софізмів при вивченні окремих тем. 
Класичне означення ймовірності 
1. Парадокс де Мере. 
З цим відомим парадоксом зв�язана 

історія, з якою часто пов�язують момент 
зародження теорії ймовірностей як науки. 
В цій історії, яку вперше, як вважається, 
опублікував Лейбніц, розповідається про 
те, що відомий французький гравець XVII 
ст. шевальє де Мере по дорозі в свій маєток 
у Пуату зустрів одного з найвідоміших 

вчених того часу Блеза Паскаля. Де Мере 
поставив Паскалю дві задачі, обидві пов�я-
зані з азартними іграми. Ці задачі Паскаль в 
своєму листуванні в 1654 р. обговорював з 
іншим відомим вченим П�єром Ферма. При 
цьому обидва науковці прийшли до 
однакових висновків. 
Суть одного з парадоксів де Мере поля-

гає в наступному: при чотирьох підкидан-
нях одного грального кубика ймовірність 
того, що принаймні один раз випаде 1, 
більша 1/2. В той же час при 24 підкидан-
нях двох кубиків ймовірність принаймні 
одного випадання двох 1, менша 1/2. Це 
здається дивним, оскільки шанси отримати 
одну 1 в шість разів більші, чим шанси 
отримання двох 1, а 24 якраз в 6 разів 
більше 4. 
При вивченні класичного означення 

ймовірності студентам можна розповісти 
історію парадокса та запропонувати �пов-
торити� міркування відомих вчених по 
його поясненню, а також дати відповідь на 
питання: скільки разів необхідно підкинути 
гральний кубик, щоб ймовірність того, що 
дві 1 з�являться  принаймні 1 раз стала 
більшою ніж 1/2. 
Пояснення цього парадокса є досить 

простим. Якщо симетричний гральний ку-
бик підкинути k  разів, то загальна кіль-
кість можливих (рівноймовірних) наслідків 
дорівнює k6 . В k5  випадках  не випаде 1. 
А отже, ймовірність події A , що полягає у 
випаданні принаймні однієї 1 дорівнює:  

k
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При 4=k  ймовірність 
2
1)( >AP . З ін-

шого боку, ймовірність події B  � випадан-
ня принаймні один раз двох 1 одночасно 
при k  підкиданнях двох кубиків дорівнює: 
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Ця величина менша 1/2 при 24=k  і 
більша 1/2, починаючи з 25=k . 

2. Парадокс розподілу ставки. 
Цей парадокс був вперше опублікова-

ний у Венеції в 1494 р. у книзі Луки Пачолі 
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�Сума знань з арифметики, геометрії, 
відношень та пропорційності�. Сам Пачолі 
не пов�язував цю задачу з теорією 
ймовірностей, він розглядав її як задачу про 
пропорції. Її намагався розв�язати Н. 
Тарталья, але його розв�язання виявилось 
невірним. Після кількох невдалих спроб 
Паскаль і Ферма в 1654 р. незалежно один 
від одного знайшли правильне розв�язання. 
Багато дослідників саме з цим відкриттям 
пов�язують народження теорії ймовірнос-
тей, відносячи всі попередні дослідження 
до її передісторії. 
Суть парадоксу полягає в наступному: 

двоє рівносильних гравців грають у гру. 
Той, хто першим виграє 6 партій, отримає 
весь приз. Припустимо, що гра зупинилась 
в той момент, коли перший гравець виграв 
5 партій, а другий � 3. Як справедливо 
розподілити приз? 
Зауважимо, що насправді ця проблема 

не є парадоксом, але безуспішні спроби 
багатьох відомих вчених розв�язати її та 
суперечливі відповіді створили їй імідж 
парадоксу. Згідно одного з розв'язань, приз 
слід розподілити у відношенні 5:3 (по кіль-
кості виграних партій). Тарталья запропо-
нував ділити приз у відношенні 2:1 (оскіль-
ки перший гравець виграв на 2 партії 
більше, що  складає третину від необхідних 
для перемоги 6 партій, то перший гравець 
повинен отримати третину призу, а части-
ну, що залишилась слід розділити навпіл). 
Насправді ж справедливим є розподіл у 
відношенні 7:1. 
Ставлячи перед студентами вказану 

проблему та розв�язуючи її, необхідно особ-
ливу увагу звернути на важливість вимоги 
рівноймовірності елементарних подій в 
класичному підході до визначення ймовір-
ності. Нехтування цією вимогою якраз і 
призводить до неправильних результатів. 
Зрозуміло, що справедливим буде роз-

поділ, пропорційний шансам (ймовірнос-
тям) гравців виграти приз. Для визначення 
невідомих ймовірностей можна скориста-
тись ідеєю Ферма, який запропонував про-
довжити гру трьома фіктивними партіями 
(навіть якщо якісь із них виявляться зайви-
ми, тобто перший гравець виграє приз рані-

ше). Таке продовження робить всі 
8222 =⋅⋅  наслідків рівноймовірними. 

Оскільки тільки в одному з 8 випадків 
другий гравець отримає приз, а в усіх 
інших перемагає перший гравець, то спра-
ведливим є розподіл у відношенні 7:1. 
Геометричне означення ймовірності 
Парадокс Бертрана. 
Відомий французький математик Жорж 

Бюффон в роботі, опублікованій в 1777 р. 
(а написаній в 1733 р.), розв�язуючи задачу, 
відому сьогодні як �задача про голку�, 
вперше використав скоріше геометричні, а 
не комбінаторні, як було до цього, мірку-
вання. В задачах такого типу припуска-
ється, що випадкові точки рівномірно 
розподілені в деякій області, а ймовірність 
попадання в довільну частину цієї області 
пропорційна її площі (довжині або об�єму). 
Так звані геометричні ймовірності приво-
дять до ряду парадоксів. Наприклад, ймо-
вірність попасти в центр (чи в будь-яку 
іншу фіксовану точку) мішені дорівнює 0. З 
іншого боку, на практиці попасти в цю 
точку можна, а отже, треба розрізняти 
події, що відбуваються з ймовірністю 0 і 
неможливі події (ймовірність неможливої 
події дорівнює 0, але протилежне невірно). 
Один з відомих парадоксів, пов�язаних з 
геометричними ймовірностями, опубліку-
вав в своїй книзі �Числення ймовірностей� 
Ж.Л.Бертран (1889). 
Суть парадокса полягає в тому, що різні 

способи випадкового вибору точок, приво-
дять до різних результатів, причому кожен 
спосіб вибору виглядає по-своєму природно. 
Щоб продемонструвати суть парадоксу, 

студентам можна запропонувати розв�язати 
наступну задачу: для деякого кола випад-
ковим чином вибирається хорда. Знайти 
ймовірність того, що ця хорда має більшу 
довжину, ніж сторона правильного трикут-
ника, вписаного в дане коло.  
Перед розв�язанням цієї задачі потрібно 

обговорити питання: як саме випадковим 
чином вибрати хорду заданого кола. Най-
більш природними, на перший погляд, є 
наступні три способи. 
І спосіб. Вважатимемо, що одним з кін-

ців хорди є довільна фіксована точка кола 
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(на мал. точка B ). Нехай ця точка є однією 
з вершин вписаного правильного трикут-
ника ABC . Виберемо випадковим чином 
(з рівномірним розподілом) інший кінець 
хорди (точку M ). 
Вершини трикутника ділять коло на три 

рівні дуги. Вибрана випадкова хорда довша 
сторони трикутника, якщо точка M  нале-
жить дузі AC . Отже, шукана ймовірність 
дорівнює 1/3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ІІ спосіб. Випадковим чином (рівномір-

но) в даному крузі вибирається точка. Ця 
точка однозначно визначає хорду, середи-
ною якої вона є. Ця хорда має більшу дов-
жину, ніж сторона вписаного в коло пра-
вильного трикутника, тоді і тільки тоді, 
коли її середина лежить всередині круга, 
вписаного в трикутник. 
Радіус вписаного в правильний трикут-

ник кола вдвічі менше радіуса описаного 
Тому площа вписаного кола в 4 рази менше 
площі даного, а отже шукана ймовірність 
дорівнює 1/4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ІІІ спосіб. Виберемо точку довільним 

чином рівномірно на деякому фіксованому 
радіусі кола і розглянемо хорду, що пер-
пендикулярна цьому радіусу. Тоді випадко-
ва хорда має більшу довжину, ніж сторона 
трикутника, якщо випадкова точка лежить 
на тій половині радіуса кола, яка ближче до 
центра. 

Враховуючи симетрію, для побудови 
можна вибрати довільний радіус, тому шу-
кана ймовірність дорівнює 1/2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Зауважимо, що можна розглянути і інші 

способи випадкового вибору хорди, які 
можуть привести до інших результатів. 
Отримані різні результати здаються 

парадоксальними, оскільки кожен з розгля-
нутих способів використовує рівномірний 
випадковий відбір (в першому випадку на 
колі, в другому � в крузі, в третьому � на 
радіусі кола). Який же з описаних способів 
дає правильну відповідь? Напевно, думки 
студентів розділяться, причому, як прави-
ло, більшість вважає правильним перший 
спосіб і відповідь 1/3. Насправді ж, якщо у 
нас немає ніякої додаткової інформації про 
вибір випадкової хорди, правильною є від-
повідь 1/2. Вперше це довів Анрі Пуанкаре 
в книзі �Числення ймовірностей� (1912), 
спираючись на наступний факт: якщо дві 
множини хорд геометрично конгруентні, 
то з рівними ймовірностями випадково 
вибрана хорда належатиме будь-якій з цих 
множин. 
Отримати в результаті 1/2 можна і нас-

тупними міркуваннями. Нехай R  � радіус 
даного кола. Положення хорди однозначно 
визначається її полярними координатами 

),( ϕr , ];0[ Rr ∈ , ]2;0[ πϕ ∈ . Для того, 
щоб її довжина була більшою довжини 
сторони вписаного правильного трикутни-
ка необхідно і достатньо, щоб її полярні 
координати задовольняли умову: 





∈ RRr ;

2
, ]2;0[ πϕ ∈ . Отже, в цьому ви-

падку отримуємо шукану ймовірність 1/2. 
Незалежні події. Умовні ймовірності. 
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Теореми додавання і множення ймо-
вірностей 
Попарна незалежність та незалеж-

ність в сукупності. 
Математичне визначення незалежності 

подій, як правило, узгоджується з нашими 
звичними уявленнями про незалежність. 
Однак, така узгодженість спостерігається 
не завжди. С.М.Бернштейн запропонував 
наступний парадокс: припустимо, що під-
кидається дві правильні (симетричні, одно-
рідні) монети. Нехай подія A  � �на першій 
монеті випав герб�, подія B  � �на другій 
монеті випав герб� і подія C  � �на одній (і 
тільки одній) монеті випав герб�. Тоді події 
A  і B  попарно незалежні, але будь-які дві 
з них однозначно визначають третю. 
Наводячи цей приклад, слід звернути 

увагу студентів на те, що, по-перше, A  і B  
очевидно незалежні, оскільки результат пер-
шого підкидання не залежить від результату 
другого. З іншого боку, A  і C  також неза-
лежні (аналогічно B  і C ), хоча на перший 
погляд можуть здаватись залежними. В їх 
незалежності переконуємось в силу вико-
нання рівностей  

4
1)()()( =⋅= CPAPACP  і 

4
1)()()( =⋅= CPBPBCP . 

В той же час правильним є і те, що будь-
які дві події визначають третю, оскільки 

CBA = , CAB = , BABAC += . Це 
парадокс ілюструє наступний важливий 
висновок: попарна незалежність подій не 
означає  їх незалежності в сукупності. 
Події 1A , 2A , �, nA  є незалежними в 
сукупності, якщо має місце рівність: 

)(...)()()...( 2121 nn APAPAPAAAP ⋅⋅⋅=⋅⋅⋅  
Деякі софізми та абсурдні результати 
Розгляд софізмів та абсурдних резуль-

татів створює проблемну ситуацію, в якій 
студенти мають знайти помилку в правдо-
подібних міркуваннях, що не завжди легко 
і допомагає глибше зрозуміти і засвоїти 
теоретичний матеріал, суттєвість деяких 
припущень та вимог, сферу застосовності 
формул та теорем. 

При вивченні теми �Формула повної 
ймовірності. Формули Байєса� можна роз-
глянути абсурдний результат, опублікова-
ний в книзі відомого англійського письмен-
ника, любителя та збирача абсурдних 
результатів та прикладів в математиці та 
літературі Льюіса Керрола �Проблеми на 
подушці� (1894). 
В мішечку лежать дві кульки, які мо-

жуть бути або червоними, або білими. 
Спробуємо відгадати їх колір, не загля-
даючи в мішечок. 
Керрол стверджує, що єдина правильна 

відповідь полягає в тому, що одна з кульок 
червона, а інша біла. Він пояснює це так: 
якщо в мішечку 2 червоні (Ч) і 1 біла (Б) 

кульки, ймовірність втягнути червону 
дорівнює 2/3. З іншого боку, якщо в 
мішечку 3 кульки і ймовірність витягнути 
червону була 2/3, то в мішечку 2 червоні і 1 
біла кульки. Тепер покладемо в мішечок з 
двома кульками ще одну червону. В цьому 
випадку існує 4 рівноймовірні комбінації 
кульок: ЧЧЧ, ЧБЧ, ЧЧБ і ЧББ. Якщо має 
місце перша комбінація, то ймовірність 
витягнути червону кульку 1, для другої і 
третьої комбінації ця ймовірність 2/3 і для 
останньої комбінації � 1/4. Отже, ймовір-
ність витягнути червону кульку дорівнює: 

3
2

4
1

4
1

4
1

3
2

4
1

3
2

4
11 =⋅+⋅+⋅+⋅ . 

Таким чином, в мішечку має бути 2 
червоні кульки і одна біла, а отже, до того, 
як ми поклали в нього червону кульку, в 
ньому мали були бути 1 червона і 1 біла 
кульки. 
Такий результат очевидно є абсурдним. 

Але в чому ж помилковість міркувань? 
Насправді, не можна стверджувати існу-
вання 4 рівноймовірних комбінацій кульок 
після докладання червоної кульки, оскільки 
вони навіть не є випадковими подіями. 
Наступні міркування також приводять 

до абсурдних результатів. Ця задача відома 
як проблема трьох засуджених. Двоє з 
трьох засуджених A , B  і C  наступного 
ранку будуть страчені (ймовірність того що 
страта буде призначена на наступний ранок 
однакова для всіх засуджених). Засуджений 
A  міркує так: �Ймовірність того, що мене 



 
 
 

© Goncharenko Ya., Chepornyuk I.  
 

 

99

не стратять завтра дорівнює 1/3. Якщо я 
попрошу охоронця назвати ім�я (відмінне 
від мого) одного з двох інших засуджених, 
яких стратять завтра, то залишиться тільки 
дві можливості. Або інший, кого стратять, 
це я, або ні, і тому шанси того, що я виживу 
збільшуються до 1/2�. Однак ще до того, як 
A  запитає охоронця, він знає, що одного з 
його товаришів напевно стратять, так що 
охоронець не повідомить A  ніякої нової 
інформації. Чому тоді змінилась ймовір-
ність страти? 
Насправді ймовірність зовсім не зміни-

лась. A  не врахував, що охоронець назве, 
наприклад, B  з ймовірністю 1/2, якщо зби-
раються стратити B  і C , але ця ймовір-
ність дорівнюватиме 1, якщо мають стра-
тити A  і B . Отже, ймовірність того, що A  
не стратять можна обчислити за формулою 

Байєса: 
3
1

3
11

3
1

2
1

3
1

2
1

=
⋅+⋅

⋅
. 

Підсумовуючи вищесказане, хочемо 
зауважити, що, на нашу думку, викорис-
тання парадоксів та софізмів в навчанні 
теорії ймовірностей дозволить: 
1) активізувати пізнавальну діяльність 

студентів; 

2) підвищити мотивацію навчання 
теорії ймовірностей; 

3) стимулювати творчу активність; 
4) краще засвоїти теоретичний матеріал 

та виробити навички розв�язання задач; 
5) сприяти розвитку логічного та тео-

ретико-ймовірнісного мислення; 
6) впровадити елементи історизму в 

навчання теорії ймовірностей. 
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софизмы, объясняется их суть, раскрывается роль, место и основные задачи  в изучении 
некоторых тем и разделов теории вероятностей. 

 
Summary. Goncharenko Ya., Chepornyuk I. THE USE OF PARADOXES AND 

SOPHISMS IN THE STUDYING  OF PROBABILITY THEORY. In the work we analyse 
possibilities, methodical characteristics  of using paradoxes and sophisms in the studying of 
probability theory. Some paradoxes and sophisms are considered. Their essence, role, place and basic 
tasks in the study of some themes and sections of probability theory are explained. 
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