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Розглянуто деякі прийоми створення проблемних ситуацій і конструювання на їх основі проблем-

них ситуацій в курсі теорії ймовірностей. 
 

 
Створення проблемних ситуацій є 

одним з центральних і в той же час од-
ним із скрутних для викладача моментів 
у практичній реалізації проблемного 
навчання. Достатньо сказати, що в знач-
ній більшості методичних розробок і 
статей наводяться лише одиночні прикла-
ди створення проблемних ситуацій з 
вищої математики. Отже, актуальним є 
питання розробки конкретних прийомів 
створення проблемних ситуацій з вищої 
математики та методики реалізації цих 
прийомів у навчальному процесі. 
Мета статті – конструювання проблем-

них ситуацій при викладенні теорії ймо-
вірностей на основі спеціальних прийомів 
та опис тактики викладача й  результатів 
пізнавальної діяльності студентів у про-
цесі постановки навчальних проблем. 
В [1; 3] розглянуто у загальнодидак-

тичному плані основні способи ство-
рення проблемних ситуацій. Навчальна 
практика показує, що одним з найбільш 
ефективних способів створення проблем-
них ситуацій є розгляд парадоксів або 
софізмів, пред’явлення тому, хто вчить-
ся, суперечливих, на перший погляд, 
суджень або судження, в якому припус-
кається завуальована помилка, завдяки 
чому помилковий, по суті, висновок 
здається правильним. У цих випадках 
суперечності, на основі яких виникають 
проблемні ситуації, завжди виражені в 
яскравій формі і тому легко відчувають-
ся студентами. Це, в свою чергу, створює 
високий емоційний настрій, виникає осо-

биста зацікавленість у розв’язанні задачі. 
Знання, які здобуті у результаті розв’язан-
ня таких проблемних ситуацій, студенти 
пам’ятають міцно і довго. 
Проблемна ситуація може виникну-

ти як тоді, коли студенти самостійно 
приходять до суперечливих результатів, 
так і тоді, коли суперечливі результати 
навмисно одержує викладач. 
Наведемо деякі прийоми, які ми ви-

користовуємо для створення проблем-
них ситуацій в курсах вищої математи-
ки та теорії ймовірностей. 

1. Розширення границь застосовності 
деяких понять. 

2. Відкидання з теореми тих чи ін-
ших суттєвих умов. 

3. Створення ситуацій, в яких студен-
тів може підвести інтуїція. 

4. Використання того, що студенти 
часто не усвідомлюють важливості ви-
конання умов існування того чи іншого 
поняття. 

5. Використання інколи неправиль-
ного трактування студентами понять, 
теорем та іншої інформації. 

6. Використання помилок та недолі-
ків, які зустрічаються у навчальних по-
сібниках. 
Зауважимо, що ці прийоми часто ви-

користовуються у тісному сполученні. 
Наведемо конкретні проблемні ситуа-

ції при викладанні теорії ймовірностей, які 
можна сконструювати на основі вищеви-
кладених прийомів (з досвіду роботи). 

1. Розширення границь застосов-
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ності деяких понять 
Поняття класичної ймовірності може 

бути застосоване лише до рівноможли-
вих та єдино можливих подій. Пору-
шення цих умов може призвести до 
проблемної ситуації. 

Ситуація 1. Студенти безпосередньо 
підраховують, що ймовірність випадан-
ня парного числа очок при киданні од-
ного грального кубика дорівнює 1/2.  
Після цього викладач пропонує інший 
спосіб розв’язання задачі. Можливі два 
випадки (випадання парного і непарно-
го числа очок), з яких сприятливим є 
один, тобто р = 1/2. Відповіді збіглися. 
Після цього студентам пропонують 

підрахувати ймовірність того, що при 
киданні одного грального кубика випа-
де число очок, яке ділиться на 4. Відпо-
відь р = 1/6. Але викладач пропонує ті ж 
самі міркування, що і в першому випад-
ку, і знов одержує відповідь р =1/2. Ви-
никає проблемна ситуація. 
Викладач запевнює, що у першому 

випадку обидва способи розв’язання 
правильні, але чому ж тоді у другому 
випадку одержані різні відповіді? Вини-
кає ще одна проблемна ситуація. 

Ситуація 2. Студентам пропонують 
розв’язати таку задачу: “Гральний кубик 
кинули два рази. Знайти ймовірність того, 
що сума очок, що випали, дорівнює 7”. 
Правільні міркування такі. Можливі 

n = 6 · 6 =36 випадків. З них сприятли-
вими є 6 випадків: (1,6), (6,1), (2,5), 
(5,2), (3,4), (4,3). Отже, р = 6/36 =1/6. 
Але студенти можуть запропонувати 

такий природний шлях “розв’язання” 
задачі. Можливі випадки: “сума очок 
дорівнює 2”, “сума очок дорівнює 3” і 
так далі до “сума очок дорівнює 12”. 
Всього 11 випадків, з них лише один 
випадок є сприятливим, тобто р= 1/11. 
Різні відповіді створюють проблемну 

ситуацію. Суть помилки та ж сама, що і в 
ситуації 1: випадки: “сума очок дорівнює 
2”, “сума очок дорівнює 3” і так далі не  
рівноможливі. Дійсно, наприклад, сума 2 
виникає в одному варіанті (2=1+1), а сума 4 
– у трьох варіантах (4=1+3, 4=3+1, 4=2+2). 
Зауважимо, що якщо студенти за-

пропонують лише один шлях розв’я-
зання задачі, то для створення проблем-
ної ситуації інший шлях повинен запро-
понувати викладач. 

Ситуація 3. Після того, як студенти 
вивчили формулу повної ймовірності, 
можна вирішити, наприклад, таку зада-
чу: “Маємо два ящики. У першому 5 де-
талей, з яких 3 стандартні, у другому 6 
деталей, з яких 5 стандартні. Навмання 
обираємо ящик і навмання беремо де-
таль. Яка ймовірність того, що деталь 
буде стандартною?”  
Формула повної ймовірності приво-

дить до відповіді: 
60

43

6

5

2

1

5

3

2

1 =⋅+⋅=р  

Після цього викладач пропонує такі 
міркування (часто це роблять самі студен-
ти). Уявимо, що ящики стоять поряд і усу-
немо перегородки. Тоді фактично маємо 
один ящик, що містить 11 деталей, серед 
яких 8 стандартні, тобто ймовірність вий-
няти стандартну деталь дорівнює 8/11. 
Якщо студенти не можуть знайти 

помилку, викладач звертає увагу на те, 
що фактично треба дати відповідь на 
наступне запитання: чи рівнозначні з 
позиції теорії ймовірностей ситуації, 
коли деталі знаходяться в окремих ящи-
ках (ящики А і В) або в одному (ящик 
С). Студенти самостійно або з допомо-
гою викладача роблять висновок, що 
вищевикладені способи розв’язання – це 
розв’язання двох різних задач, хоч різ-
ниця між ними не зовсім помітна. Дійс-
но, щоб мати можливість використову-
вати класичне означення ймовірності, 
деталі в ящику С при другому способі 
“розв’язання” задачі повинні бути ретель-
но перемішані. Але у задачі мається на 
увазі, що ретельно перемішані деталі 
лише у кожному з двох ящиків А і В. 
Математичний аналіз розв’язків цих 

двох задач з метою виявлення умов, коли 
відповіді будуть збігатися, наведено в [1]. 

Ситуація 4. Після введення поняття 
геометричної ймовірності студентам 
пропонується задача: “В області D дана 
лінія L. Знайти ймовірність того, що точ-
ка, яка навмання кинута в область D, 
попаде на лінію L”.  
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За означенням 0== mesD
mesLp . 

“Але тоді виходить, – каже викладач, 
– що точка не може попасти на лінію L. 
Це суперечить здоровому розуму”. 
Виникає проблемна ситуація. 
Ситуація 5. При вивченні властиво-

стей інтегральної функції розподілу ле-
ктор доводить, що для неперервної ви-
падкової величини ймовірність того, що 
вона прийме конкретне фіксоване зна-
чення, дорівнює нулю. Проте зрозуміло, 
що вона може прийняти це значення. 
Проблемна ситуація аналогічна ситу-

ації 4. Студенти, як правило, не можуть 
самостійно її розв’язати, і тоді лектор за-
дає питання: “А звідки випливає, що коли 
ймовірність події дорівнює нулю, то вона 
не може відбутися?” Звичайно студенти 
дають відповідь, що Р(А)=m/n, тобто коли 
р=0, то m=0, і подія відбутися не може. 
Питання: “Чи можливо у даному випадку 
користуватися класичним означенням 
ймовірності?” Після цього з’ясовується, 
що протиріччя в ситуації 5(як і в ситуації 
4) уявне. Воно виникло тому, що викла-
дач навмисно розширив границі застосу-
вання класичного означення ймовірності. 
У даному випадку бажано пояснити 

студентам суть питання на прикладі 
статистичної ймовірності. Слід нагада-
ти, що відносна частота при досить ве-
ликому числі випробувань не дорівнює 
класичній ймовірності, а лише наближа-
ється до неї. Отже, коли ймовірність по-
дії дорівнює нулю, то з цього випливає 
лише те, що при необмеженому повто-
ренні випробувань відносна частота 
(тобто і число появ події) не дорівнює 
нулю, а лише наближається до нуля, що 
свідчить про те, що подія буде відбува-
тися як завгодно рідко. 

2. Відкидання з теореми тих чи 
інших суттєвих умов 

Ситуація 6. Перед вивченням теореми 
складання ймовірностей двох сумісних 
подій лектор, не називаючи теми лекції, 
пропонує студентам розв’язати, наприклад, 
таку задачу. Дві електричні лампочки по-
слідовно ввімкнені в ланцюг. Ймовірність 
того, що лампочки перегорять, якщо на-

пруга мережі перевищить номінальну, 
дорівнюють 0,6 і 0,3. Знайти ймовірність 
того, що при підвищенні напруги струму 
у ланцюгу не буде. 
Студенти, як правило, міркують та-

ким чином: струму у ланцюгу не буде, 
якщо перегорить чи перша, чи друга 
лампочка, отже, за теоремою складання 
ймовірностей, шукана ймовірність дорів-
нює р=0,6+0,3=0,9. 
Після цього лектор міркує так: стру-

му у ланцюгу не буде, якщо перегорить 
хоч би одна лампочка, отже  

р = 1 – q1q2 = 1 – 0,4·0,7 = 0,72. 
Якщо ймовірності дорівнюють, на-

приклад, 0,7 і 0,6, то проблемна ситуа-
ція виникає відразу після того, як засто-
сована теорема складання:  

р = 0,7 + 0,6 = 1,3 > 1. 
Проблемна ситуація виникає через 

те, що до вивчення теореми складання 
ймовірностей сумісних подій студенти, 
як правило, пам’ятають теорему складання  

 
 
 
 
 

у вигляді: ймовірність суми подій дорів-
нює сумі ймовірностей подій, а та суттєва 
обставина, що події повинні бути несуміс-
ними, часто випадає з поля зору студентів. 
Зауважимо, що з дидактичних мір-

кувань до цієї задачі слід повернутися 
після вивчення теореми складання ймо-
вірностей сумісних подій. 

3. Створення ситуацій, в яких сту-
дентів може підвести інтуїція 

Ситуація 7. На вступній лекції з теорії 
ймовірностей лектор пропонує студентам 
іти на парі. Він стверджує, що в аудиторії 
знайдуться хоч би два студенти, які наро-
дилися в один і той же день одного і того 
ж місяця. Таке ствердження інтуїтивно 
здається студентам надто малоймовірним. 
Однак, як правило, лектор виграє це парі 
(звичайно, можливі винятки). Можна ще 
раз запропонувати іти на це парі, виклю-
чив двох, або більше студентів, у яких 
співпали дні та місяці народження. Знову, 
як правило, виграє лектор. Цей факт зда-

0, 0,

( ) 2, 0 2,

0, 2.

ï ðè õ

f õ aõ ï ðè õ

ï ðè õ

≤
= − < ≤
 >



 
 
 
Didactics of mathematics: Problems and Investigations. – Issue # 30. – 2008. 

 

 

86 

ється дивовижним. 
Зрозуміло, що на вступній лекції ви-

кладач не може провести відповідні ма-
тематичні розрахунки. Він повідомляє, 
що теорія ймовірностей, яку починають 
вивчати студенти, дає можливість роз-
в’язати цю проблемну ситуацію. Вияв-
ляється, що коли в аудиторії лише 23 
чоловіки, то вже шанс виграти парі біль-
ше, ніж 0,5, при 30 чоловіках він дорів-
нює 0,7, а при 40 - 0,9. Це означає, що 
коли в аудиторії тільки 40 студентів, то 
при багаторазовому повторюванні цієї 
“гри”, у середньому викладач буде ви-
гравати 9 разів з 10. 
Потім викладач інформує студентів, 

що багато які “ігри”, що пропонують на-
селенню державні та комерційні структу-
ри, розраховані на аналогічний ефект.  
Завдяки відповідній рекламі людині, яка 
не володіє теорією ймовірностей, здаєть-
ся, що їй пропонують вигідні умови, тоді 
як її виграш надто малоймовірний. 
Такі “ігри” вже на першому етапі за-

безпечать інтерес до вивчення теорії 
ймовірностей. 

Ситуація 8. Викладач каже студентам: 
“Уявимо собі, що ми кинули монету 1000 
разів і всі 1000 разів випав герб (це дуже 
малоймовірно, але можливо). Вам пропо-
нують іти на парі: якщо у 1001-й раз знову 
випаде герб, ви виграєте, а якщо решка – 
програєте. Ви будете іти на парі?” 
Студенти упевнені, що таке парі не 

на їх користь. І знову студентів підводе 
інтуїція. 
Проблемна ситуація виникає після 

таких міркувань викладача: монета не 
має пам’яті, тому ймовірність того, що у 
1001-й раз з’явиться орел чи решка, така 
ж, як і у перший раз, тобто 1/2. 
Розглянуті проблемні ситуації спри-

яють виробленню у студентів ймовірно-
сної інтуїції. 

4. Використання того, що студенти 
часто не усвідомлюють важливості 
виконання умов існування того чи 
іншого поняття  

Ситуація 9. Студентам пропонують 
знайти інтегральну функцію розподілу 
F(х), якщо дана диференціальна функція  

2
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Розрахунки показують, що при х>1 
F(х)=1/3, тоді як за властивостями F(х) 
повинно бути F(х)=1. 
Після аналізу такого прикладу сту-

денти з’ясовують, що f(х) не може бути 
довільною, а саме: повинні виконувати-
ся всі її властивості. У даному випадку 

не виконується властивість ∫
+∞

∞−

=1)( dxxf , 

так що не існує неперервної випадкової 
величини з такою диференціальною  
функцією. 

Ситуація 10. Неперервна випадкова 
величина має диференціальну функцію 
розподілу  
Треба знайти коефіцієнт a  і 

( )21 << XP . 

Якщо виконати умову ( ) ,1=∫
+∞

∞−

dxxf  

то знайдемо, що 2/5=a . Тепер 

( ) 14/722/5)21(
2

1

>=−=<< ∫ dxxXP . 

У даному випадку порушується влас-
тивість невід’ємності функції ( )xf . 
Ще одна проблемна ситуація виникає, якщо 
обчислити дисперсію. Вона буде від’ємною. 

5. Використання інколи неправи-
льного трактування студентами по-
нять, теорем та іншої інформації  

Ситуація 11. Розв’язуємо задачу: “Знай-
ти ймовірність того, що при киданні моне-
ти 12000 разів герб випаде 6019 разів”. 
Локальна теорема Лапласа дає відпо-

відь 007,0≈p , тобто ця подія практично 
неможлива. Проте вона здійснилася (екс-
перимент Пирсона). Викладач нагадує сту-
дентам про експерименти Бюффона, Кер-
риха та інших учених, в яких також відбу-
лися практично неможливі події. Створю-
ється враження, що багаторазово і в анало-
гічних ситуаціях порушується принцип 
практичної неможливості здійснення ма-
лоймовірної події. 
Проблемна ситуація розв’язується, 
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коли студенти правильно сформулюють 
цей принцип. Після цього з’ясовується, 
що ніякого протиріччя немає. Розгляну-
тий приклад свідчить лише про те, що 
повторення результату Пирсона (появи 
герба рівно 6019 разів, якщо монету ки-
дати 12000 разів) – практично неможлива 
подія. Це повністю відповідає інтуїції. 

6. Використання помилок та недо-
ліків, які зустрічаються у навчальних 
посібниках 

Ситуація 12. Після вивчення формул 
Байєса викладач пропонує студентам 
задачу, яка розглянута в [4]: “Маємо три 
урни. У першій урні 2 білі і 4 чорні кулі, 
у другій 4 білі і 2 чорні кулі, у третій 3 
білі і 3 чорні кулі. Навмання вибираємо 
урну і навмання беремо кулю. Вона ви-
явилася білою. Найти ймовірність того, 
що куля вийнята з першої урни”. 
Викладач знайомить студентів з мірку-

ванням авторів книги. Нехай подія А – ку-
ля, яку вийняли, біла, подія В – куля вий-
нята з першої урни. Можливі 3•6=18 випа-
дків (по кількості куль у всіх трьох урнах). 
З них події А сприяють 9 випадків, а події 
В – 2. Таким чином, РА(В)=2/9. 
Питання до студентів: “Чи можна за-

пропонувати інший спосіб розв’язання за-
дачі?” Оскільки це типова задача на фор-
мули Байеса, то студенти використовують 
ці формули і одержують таку ж саму відпо-
відь. Однак, якщо розв’язати цими двома 
способами аналогічну задачу, в якій кіль-
кості куль в урнах різні, відповіді не будуть 
збігатися. В чому справа?  
Виявимо умови збігання відповідей при 

двох способах розв’язання у разі двох урн. 
Нехай в першій урні a  білих і b  чорних 
куль, у другій урні c  білих і d  чорних 
куль. 

За формулами Байеса  

dc

c

ba

a
ba

a

BPA

+
+

+

+=)( . 

При другому способі міркувань  

.)(
ca

a
BPA +

=  

Прості алгебраїчні перетворення по-
казують, що умова рівності числа куль в 
урнах ( )dcba +=+  є необхідною і дос-
татньою для збігу відповідей. 
Відзначимо, що виявлення помилко-

вих міркувань у класичній книзі справ-
ляє великий емоціональний ефект. 
Використання проблемних ситуацій 

у навчальному процесі активізує розу-
мову діяльність студентів, сприяє міц-
ному засвоєнню знань, підвищує інтерес 
до матеріалу, який вивчається, і до са-
мого процесу навчання.  
На жаль, у підручниках з вищої матема-

тики та теорії ймовірностей проблемні си-
туації практично відсутні. Єдиний відомий 
нам виняток – навчальний посібник [2]. 
Давно назріла необхідність створення ев-
ристичних  підручників, в яких проблемні 
ситуації повинні зайняти належне місце.  
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Резюме. Дрибан В.М. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕКОТОРЫХ ПРИЕМОВ СОЗДАНИЯ 

ПРОБЛЕМНЫХ СИТУАЦИЙ В КУРСЕ ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ.  Рассмотрены не-
которые приемы создания проблемных ситуаций и конструирование на их основе проблемных 
ситуаций в курсе теории вероятностей 

Summarry. Driban V. SOME APPROACHES USING TO CREATING PROBLEM SITU-
ATIONS IN THE THEORY OF PROBABILITY. Some ways of creating problem solving situa-
tions are considered in the article and in terms of these approaches are designed the problem solv-
ing situations in Theory of Probability. 
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