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Професійно-орієнтована лекція – це елемент курсу навчання математики, який застосову-

ється для викладення об’ємного теоретичного матеріалу і забезпечує  цілісність і закінченість 
сприйняття студентами можливостей застосування математичних методів до розв’язання 
завдань профільних дисциплін, залежно від професійної направленості навчального закладу.  

 
 
Основними формами організації на-

вчального процесу у вищих закладах 
освіти є: навчальні заняття, виконання 
індивідуальних завдань, самостійна ро-
бота студентів, практична підготовка і 
контрольні заходи. 
Відповідно, основними видами на-

вчальних занять є: лекція, лабораторні, 
практичні, семінарські заняття, консу-
льтація [7]. 
Мета даної статті – проаналізувати 

недоліки, переваги, шляхи удоскона-
лення лекційного заняття – як форми 
проведення професійно-орієнтованих 
занять з математики, розкрити пробле-
ми, які виникають під час підготовки 
лекційних занять, надати методичні ре-
комендації молодим викладачам. 

Аналіз недоліків і переваг лекцій-
них занять. 
В поданому вище переліку лекція, і 

професійно-орієнтована лекція зокрема, 
на нашу думку, виступає як провідний 
елемент всього курсу навчання матема-
тики і  слугує для викладення  значної 
кількості теоретичного матеріалу, за-
безпечуючи гармонійне сприйняття на-
вчального матеріалу студентами. Досві-
дчений лектор надає систематизовані 
основи наукових математичних знань, 
пов’язуючи їх з профільними дисциплі-
нами, розкриває стан і перспективи роз-
витку відповідної галузі науки і техніки, 
концентрує увагу студентів на найбільш 
складних, вузлових питаннях. 
Як правило, лекція є елементом систе-

ми занять, який охоплює основний теоре-
тичний матеріал окремої або кількох тем 
навчальної дисципліни. Обсяг лекційного 
курсу визначається навчальним планом, а 
його тематика – робочою навчальною 
програмою навчальної дисципліни. Лек-
тор, якому доручено читати курс лекцій, 
зобов'язаний перед початком відповідно-
го семестру подати на предметну або ци-
клову комісію складений ним конспект 
лекцій, контрольні завдання для прове-
дення підсумкового контролю, передба-
ченого навчальним планом і програмою 
для даної навчальної дисципліни [7]. 

 Можливе читання окремих лекцій з 
проблем, які стосуються даної навчаль-
ної дисципліни, але не охоплені навча-
льною програмою. 
Відомий педагог С. Зинов'єв дав таке 

поширене означення лекції: «Лекція – це 
логічно стрункий, систематично послідо-
вний виклад того чи іншого наукового 
питання, часто супроводжуваний демон-
страцією дослідів та очних посібників. 
Лекції впроваджують студента в науку, 
вони дають перше знайомство з основни-
ми науково-теоретичними положеннями 
даної галузі, ознайомлюють з методологі-
єю науки. Очевидно, що лекції не можуть 
вичерпати увесь предмет науки, їхня фу-
нкція – закласти підвалини наукових 
знань, визначаючи напрямок, основний 
зміст і характер усіх різновидів навчаль-
них занять, а також (і головним чином) 
самостійної роботи студентів». 
Але, водночас, досить часто можна 
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почути висловлювання, що: 
-  лекція привчає студентів до паси-

вного сприйняття чужих ідей;  
- чим більш досвідчений лектор, і 

чим краща лекція, тим більша можли-
вість того, що самостійна розумова дія-
льність студентів не буде розвиватись; 

- значна кількість слухачів лиш па-
сивно записує слова лектора, не встига-
ючи їх осмислити, що суперечить прин-
ципу індивідуалізації навчання; 

-  і взагалі, лекції доцільні лише то-
ді, коли кількість підручників недостат-
ня, або їх не має зовсім. 
Крім того, на наш погляд, до недо-

ліків традиційної лекції можна віднести: 
- усний виклад інформації, що приз-

водить до низького рівня засвоєння лек-
ційного матеріалу; 

- різну підготовленість слухачів. Це 
пояснюється, як рівнем засвоєння сту-
дентами відповідних дисциплін, так і 
фізіологічними особливостями їх пам'я-
ті (психологи розрізняють короткочасну 
і довготривалу пам'ять); 

- великий обсяг інформації переван-
тажений спеціальною термінологією; 

- колективний спосіб проведення ле-
кцій й індивідуальний характер сприй-
мання матеріалу, інтелектуальної діяль-
ності, емоційного реагування та розвит-
ку кожного суб'єкта навчання; 

- нерегулярність, епізодичність зво-
ротного зв'язку (студент-викладач); 

- протиріччя між вербальним харак-
тером лекційного заняття, під час якого 
студенти слухають, читають, спостеріга-
ють, розв'язують запропоновані лектором 
задачі, і завданнями різнобічного розвитку 
- молоді, здатної до творчого мислення; 

- викладення матеріалу без «прив'я-
зки» до потреб даної спеціальності, без 
орієнтації навчання на результат, не 
враховуючи можливість і вміння прак-
тичного запровадження знань. 
Однак, за думкою О.І.Скафи, відмова 

від лекції, як форми проведення навча-
льних занять у вищих навчальних закла-
дах, призначених для засвоєння теорети-
чного матеріалу, понижує науковий рі-

вень підготовки слухачів, порушує сис-
темність їх роботи впродовж семестру.  
Не викликає сумніву, що в навчаль-

ному процесі вузу, виникають такі ситуа-
ції, коли лекційна форма навчання не мо-
же бути замінена ніякою іншою. Так, на-
приклад, коли існують різні погляди і пі-
дходи до основних проблем курсу, то для 
їх об’єктивного висвітлення необхідна 
саме лекція. В випадку, коли окремі теми 
курсу є особливо складними для самос-
тійного вивчення, допомога лектора, без-
умовно, потрібна. В умовах інформацій-
ного прогресу, коли навчальний матеріал 
з конкретної теми ще не знайшов свого 
відображення в існуючих підручниках, 
саме лекційне заняття стає дуже актуаль-
ним. І звичайно ж, лекція не може бути 
нічим замінена, якщо особистий емоціо-
нальний вплив лектора на слухачів в по-
єднанні з глибоким науковим змістом на-
вчального матеріалу, створює єдність ду-
мки, слова і сприйняття.  
Підтвердження деяких з вищезазна-

чених аспектів, знаходимо ще у видатно-
го педагога К. Ушинського, який вважав, 
що в лекціях не повинно бути матеріалу, 
який можна прочитати в підручнику.  
Ступінь розуміння та розв'язання ву-

злових питань суттєво впливає на ефек-
тивність лекційного заняття. 
Як зробити традиційну лекцію ефек-

тивною, інноваційною, професійно-орі-
єнтованою, такою що відповідає сучас-
ним потребам навчання математики 
майбутнього фахівця? 
Важливо правильно застосовувати 

методику і раціональну побудову мате-
ріалу, який вивчається, знайти і проде-
монструвати зв'язок теорії з практикою, 
широко використовуючи міждисциплі-
нарні зв’язки. 
Знаходити оптимальне поєднання 

лекцій з іншими методами навчання, ви-
користовувати в навчальному процесі 
нетрадиційні види лекцій – задача, яку 
повинен поставити перед собою лектор 
під час підготовки і проведення профе-
сійно-орієнтованого лекційного заняття. 
У формуванні майбутнього спеціалі-
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ста, в нашому випадку фахівця з вироб-
ництва харчової продукції, викладач 
математики відіграє не меншу рол, ніж 
викладач спецдисциплін. Важливо, щоб 
наші студенти зрозуміли, як багато мо-
же дати математика як наука та її мето-
ди для їхнього розвитку. Впевненість у 
силі математики треба виховувати у 
студентів систематично, показуючи ма-
тематику в дії, у розв'язанні проблем і 
науки, і практики під кутом можливого 
застосування математичних методів для 
вирішення питань організації роботи і 
аналізу діяльності підприємств вироб-
ництва харчової продукції тощо.  
Тому навчивши студента математи-

ці, давши йому знання основних теорем 
і математичних понять, але не показав-
ши, як ці теореми і поняття використо-
вуються в реальних умовах, ми не змо-
жемо перетворити математику в знаря-
ддя пізнання. Звідси випливають, зок-
рема, такі два взаємно доповнювані за-
вдання: поліпшити викладання, і, як ре-
зультат, засвоєння студентами самої ма-
тематики та активізувати взаємодію з 
викладачами спеціальних дисциплін у 
справі застосування математичних ме-
тодів в їх щоденній роботі [3]. 
Для розв’язання цих важливих пи-

тань необхідно навчити студента самос-
тійно думати, знаходити розв'язки про-
блем, критично ставитись до досягнуто-
го. Досвідчений лектор робить це, за-
звичай, на власному прикладі. Студенти 
відчувають бездоганне знання предмету 
і цінять у викладача розум, ерудицію, 
вміння вільно викладати матеріал з 
означеної теми, а не диктувати. Якщо 
лектор-математик доступно, але, водно-
час, не знижуючи науковий рівень, по-
дає матеріал, аргументовано виконує 
дії, демонструє високий рівень доведен-
ня теорем, наводить можливі варіанти 
постановки і розв’язку задач, які навіть, 
можуть виходити за рамки необхідного 
рівня даного курсу математики, реагує 
на поведінку студентів, відчуває ауди-
торію, постійно проводить зворотний 
зв'язок, захоплюється сам і захоплює 

студентів, читає легко, і невимушено – 
така лекція буде стимулювати не лише 
зростання інтересу до математики, як до 
наукової дисципліни, а й спонукати сту-
дентів до серйозних міркувань, шукати 
відповіді на питання, які були сформу-
льовані під час лекційного заняття, або 
які виникли у них самих в процесі ви-
конання домашнього завдання.  
Вчені-психологи зауважують, що ро-

зумова діяльність студента зростає при 
слуханні нового навчального матеріалу. 
Саме на лекціях з математики студент 
намагається усвідомити нові формулю-
вання, положення, аксіоми і тереми. Ле-
ктор-математик має багато можливостей 
для того щоб підтримати ці намагання і 
сприяти систематичному розвитку розу-
мових здібностей студента, формуючи 
при цьому: вміння аналізувати і система-
тизувати; абстрагуватись від конкретних 
об’єктів, створюючи математичну мо-
дель; виконувати зворотну дію – перене-
сти, наприклад, властивості геометрич-
ного тіла на конкретний об’єкт; визнача-
ти головне; обґрунтовано висловлювати 
свої думки; робити логічні висновки, ро-
звиваючи при цьому швидкість реакції, 
гнучкість розуму, довготривалу і зорову 
пам'ять, абстрактне мислення і, навпаки, 
вміння побачити можливість застосу-
вання фактів з математики для розв’язан-
ня завдань спецдисциплін.  
Можна стверджувати, що одним з 

чинників підвищення ефективності тра-
диційної лекції і відповідно підвищення 
рівня засвоєння математики студентами, 
є визнання практичної цінності матема-
тики для інших наук, що пов'язана з ви-
користанням математичних теорій при 
читанні інших навчальних дисциплін. 
Іншими словами, професійна спрямова-
ність лекцій – фактор, необхідний на 
сучасному етапі розвитку математичної 
освіти. Тобто, чим більше лектор вико-
ристовує професійно-орієнтовані за-
вдання для підтвердження теоретичних 
положень, чим вищий рівень застосов-
ності математичних методів у спеціль-
ній та загальній підготовці, тим свідо-
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міше та відповідальніше ставляться 
студенти до вивчення математики. Ви-
кладач повинен зважати на те, що задачі 
прикладного характеру в курсі матема-
тики розкривають витоки математичних 
понять і методів, розкривають зв'язки 
математики з іншим науками, показу-
ють глибину загальності математичних 
методів, та уявлення про сучасні про-
блеми застосування математики в інших 
галузях знань, сприяють розвитку та пі-
дтримці інтересу студентів до цієї нау-
ки. Зв'язок взаємодії математики та ін-
ших наук можна показати на прикладах 
виникнення диференціального та інтег-
рального числення, створення теорії ма-
тематичного програмування і т. д. 
Професійну спрямованість лекції 

можуть забезпечити прикладні задачі. 
Практичні завдання на основні поняття 
(границя, похідна та диференціал, інтег-
рал, ряди, диференціальні рівняння, 
імовірність, випадкова величина, мате-
матичне сподівання, дисперсія та ін.) 
показують хід процесу абстрагування, 
створюють передумови для розгляду за-
дач, які мають практичну професійну 
спрямованість, або безпосередньо на 
основну профільну дисципліну, або на 
навчальні дисципліни, які забезпечують 
весь комплекс професійної підготовки 
молодшого спеціаліста. 
Наприклад, практичну, прикладну 

спрямованість диференційних рівнянь 
можна проілюструвати на таких задачах. 
Задача 1.  
Для підприємства харчової промис-

ловості скласти математичну модель 
зростання випуску продукції. Врахувати 
умову, що в початковий момент часу 
t=t0  обсяг випуску продукції Q0 зафік-
совано (задано). 
Результат – рівняння вигляду  

Q' = k Q(t), k=lmP,              (1.1) 
де – P – фіксована ціна за якою реа-

лізується продукція;  
Q(t) – кількість цієї продукції, реалі-

зованої на момент часу t; 
1/l – норма акселерації (економічний 

показник, який характеризує зв'язок між 

приростом кінцевої продукції і обсягом 
інвестицій); 

m – норма інвестування – постійне 
число, причому 0 < m < 1. 
З точки зору математики рівняння 

(1.1) є не що інше, як диференційне рів-
няння першого порядку з роздільними 
змінними. 
Задача 2.  
Знайти функцію, яка буде характе-

ризувати обсяг реалізованої продукції  
Q = Q(t), якщо відомо, що крива спожи-
вання задається рівнянням P(Q)=4-3Q, 
норма акселерації  1/l =1,8, норма інве-
стицій m=0,7, Q(0)=0,5. 
Задача 3. Скласти диференційне рів-

няння, яке описує динаміку ринкових цін 
(макромодель Домара). Знайти загальне 
рішення цього рівняння і надати його 
економічну інтерпретацію. 
Задача 4. 
Для підприємства з переробки сіль-

ськогосподарської продукції пропозиція 
товару дорівнює швидкості змінення 
запасу товару і задається рівнянням 

,,,
dt

dp

pxp

x

dt

dp
pxF t

ttt

tt
tt −

=







 

де хt – запас товару; pt  – ціна товару; 

dt

dpt  – величина, яка характеризує змі-

нення цін.  
Визначити, як змінюється ціна то-

вару залежно від його кількості. 
Розв’язок. Відповідно до умови за-

дачі маємо рівняння 

або
dt

dx

dt

dp

xpp

x tt

ttt

t ,=
−

 

,
t

t

t

t

t

t

x

p

x

p

dx

dp
−=  

яке є однорідним.  

Введемо підстановку z
x

p

t

t =  , тоді  

., t
tt

t
tt x

dx

dz
z

dx

dp
zxp +==  

Будемо мати рівняння з роздільними 
змінними, розв’язуючи яке послідовно 
отримуємо:  
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.,
t

t

t
t x

dx

z

dz
z

dx

dz
x −=−=  

Тоді  

.ln
4

1 2

tx

C
z =  

Функція зміни ціни залежно від кі-
лькості товару має такий вигляд: 

.ln
4

2

t

t
t x

Cx
p =  

Задача 5.  
Модель формування національного 

прибутку, в якій допускають, що вироб-
ниче накопичення пропорційне приросту 
національного прибутку в той же мо-
мент часу і що динаміка споживання 
незалежна, має вигляд 

),()( tc
dt

dY
BtY +=   

де В – коефіцієнт капіталоємності, 
тобто відношення виробничого накопи-
чення до приросту національного при-
бутку; с(t) – функція споживання. 
Знайти функцію, яка характеризує 

змінення національного прибутку Y(t), 
якщо відомо, що величина споживання 
задається функцією c(t) = 2t, коефіці-
єнт капіталоємності приросту прибу-
тку B = ½, Y(0) = 2. 
Розв’язок. Відповідно до умови за-

вдання отримуємо рівняння,  

,2)(
2

1
)( ' ttYtY +=  

яке є лінійним неоднорідним рівнянням 
першого порядку. Для його розв’язку 
використаємо метод підстановки. 
Позначимо, що )()()( tvtutY = , тоді 

uvvutY ′+′=′ )( . Підставивши функцію 
Y(t) і її похідну в початкове рівняння, 
отримаємо:  

абоtvuvuuv ,2)(
2

1 +′+′=  

.02
2

1

2

1 =−′−






 ′− tvuvvu  

Виберемо v так, щоб вираз в дужках 
дорівнював нулю. Тоді  

.,2ln,2,0
2

1 2tevtvv
dt

dv

dt

dv
v =====  

Підставимо знайдене значення в рів-
няння, будемо мати:  

.02
2
1 2 =+ t

dt

du
e t  

Звідки 

∫ +++=−= −−−− Ceetedtteu tttt 2222 24 . 

Тоді 
tCettY 212)( ++=  . 

Значення постійної С знаходимо з 
початкової умови Y(0) = 2. Будемо ма-
ти: C=1. В результаті отримаємо:  

.12)( 2 tettY ++=  
Таким чином функція  

tettY 212)( ++=  
характеризує зміну національного при-
бутку. 
Наведені приклади, на наш погляд, пі-

дтверджують глибину загальності мате-
матичних методів і можливість застосу-
вання, як для розв’язання завдань з про-
фільних дисциплін, так і для обчислення 
конкретних ситуацій державного рівня. 

Візуальна підтримка лекційних 
занять. 
На сучасному етапі для досягнення 

більш ефективного засвоєння лекційно-
го матеріалу бажано приділяти значну 
увагу застосуванню засобів наочності. 
Важливим засобом підвищення яко-

сті сприйняття лекційного матеріалу є 
застосування не лише аудіальних (мате-
ріалів, які сприймаються на слух), але і 
візуальних наочних матеріалів. 
В цьому випадку підвищення ефек-

тивності засвоєння матеріалу відбува-
ється за рахунок активізації одночасно 
кількох рецепторів. Ефективність засво-
єння є особливо значущою, коли наоч-
ність демонструється за допомогою те-
хнічних і комп’ютерних засобів. Що до-
зволяє подавати матеріал динамічно, 
крупним планом. Позитивні моменти 
використання комп'ютерних технологій 
неодноразово описані в періодиці. В да-
ній статті проаналізуємо можливість за-
стосування, і наведемо приклади опор-
них конспектів і схем.  
Існує думка, що мало який викладач 

може прочитати лекцію на високому 
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науковому рівні, не користуючись хоча 
б якимись записами, які допоможуть 
йому підтримувати послідовність роз-
думів, доведень, надавати філігранно 
відточені формулювання означень і ви-
сновків. Все ж таки, для більшості ви-
кладачів, не беручи до уваги стаж робо-
ти, існує потреба користуватися опор-
ним матеріалом з коротким записом по-
ложень і прикладів, які розкриваються 
на занятті, як приклад, можемо навести 
опорний конспект за темою «Випадкові 
величини» (додаток 2). 
Незважаючи, на нагальну потребу 

користування наочними посібниками, 
під час проведення лекційних занять з 
математики, слід мати на увазі, що пла-
кати, опорні конспекти, моделі, відеофі-
льми, презентації та інші наочні посіб-
ники повинні бути на занятті в мініма-
льно необхідній кількості. Вони лише 
доповнюють матеріал, який викладаєть-
ся на дошці. Варто зазначити, що пояс-
нення користуючись лише плакатами 
(опорними конспектами), в якій би фо-
рмі вони не подавались, і велика кіль-
кість самих плакатів не залишає ніякого 
сліду в конспекті. Бажано, щоб ці мате-
ріали були видані додому в якості роз-
даткового матеріалу. Таким чином ве-
лика кількість наочного матеріалу не 
може бути визнаною доцільною. 
Успіх професійно спрямованої лекції 

залежить і від підготовки лектора. Нема 
єдиного рецепта, як готуватись до лек-
ції. Деякі лектори готують лекцію з усі-
ма деталями, щоб раціональніше розмі-
стити матеріал, інші – складають тільки 

план-схему її. 
Спираючись на досвід читання лек-

цій у вищій школі, вважаємо можливим 
запропонувати молодим викладачам та-
ку методичну схему-рекомендацію (до-
даток 1). 
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татков и преимуществ профессионально-ориентированного лекционного занятия по матема-
тике, даны рекомендации молодым преподавателям. 
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Додаток 1 
Схема – рекомендація 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Додаток 1 (продовження) 
 

Додатково: 
• Академічна; Описова; 
• Аналітична; Популярна. 
 

Запам'ятайте! 
Основні вимоги до лекції: 
�  високий науковий фаховий рівень 
лекційних занять; 
�  високий організаційно-методичний 
рівень лекційних занять; 
�  лекція повинна читатись суто за 
програмою, із дотриманням тем  ле-
кційних занять; 

� лекція повинна містити новини га-
лузі; 
� надається право читати лекцію най-
досвідченішим викладачам; 
� дотримання вимог міждисциплінар-
них зв'язків. 

Якісні характеристики 

лекцій 

� ефективність наукового впливу на 
якість виховання студентів; 
� ефективність фахового впливу на 
якість знань студентів; 
� підготовка лектора, вміння організу-
вати творчу роботу студентів; 
� глибина обговорюваних питань, уміння 
встановлювати міждисциплінарні зв'язки; 
� зв'язок теоретичного матеріалу з 
практикою; 
� сприйняття матеріалу студентами. 
 

Дидактичні цілі лекційних занять: 
� Надати студентам сучасні, цілісні, взаємопов’язані знання, рівень яких ви-
значається цільовою настановою до кожної конкретної теми; 

� Забезпечити в процесі читання лекції творчу роботу студентів разом з викла-
дачем; 

� Виховувати у студентів професійно-ділові якості, зацікавленість у вивченні. 

Основні типи лекційних занять: 
• вступна лекція; 
• оглядова лекція; 
• тематична лекція з елементами 
евристичної бесіди; 
• лекція з елементами проблемних 
ситуацій; 
• лекція з використанням ЕОМ і 
ТЗН; 
• підсумкова лекція; 
• настановча лекція. 

Види лекційних занять 
 

• Лекція – візуалізація; 
• Лекція – вдвох; 
• Лекція з запланованою помилкою 
(лекція-провокація); 
• Лекція-бесіда (діалог з аудиторі-
єю); 
• Лекція-дискусія; 
• Лекція із застосуванням техніки 
зворотного зв’язку; 
• Лекція – консультація; 
• Інформаційна лекція; 
• Проблемна лекція; 
• Лекція-запрошення до колективно-
го дослідження (поточна "мозкова 
атака"); 
• Комбінована лекція. 
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О с н о в н і  ф у н к ц і ї  л е к ц і ї :  

пізнавальна 
(навчальна) 

 

розвиваюча 
 

виховна 
 

організуюча 

С т р у к т у р а  л е к ц і ї  

Вступ – визначає тему, план і мету лекції. Вступ призваний налаштувати ау-
диторію на сприйняття матеріалу, повідомити актуальність, основну ідею 
(проблему, основне питання), зв'язок з попередніми і наступними заняттями. 
Вступ повинен бути коротким і цілеспрямованим! 

Викладення матеріалу – основна частина лекції, в якій реалізується науковий 
зміст теми, формулюються всі основні питання, приводиться вся система дока-
зів з використанням найбільш доцільних методичних прийомів. Кожне теоре-
тичне положення повинне бути обґрунтованим і доведеним, означення чітки-
ми, насиченими глибоким змістом. Всі доведення спрямовані на досягнення 
поставленої мети, розкриття основної ідеї. Кожне питання закінчується корот-
кими висновками, які логічно підводять до наступного питання лекції. 

Заключна частина – підсумовує в коротких висновках основні  ідеї лекції, за-
вершуючи її як єдине ціле. В заключній частині можуть надаватися рекоменда-
ції стосовно порядку подальшого вивчення основних питань лекції самостійно.  

Оформлення лекції: 

повний текст лекції 
 план-конспект 

 лекції короткий план 
 лекції 
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Додаток  2 
Випадкові величини. 
Випадкова величина. Закон її розподілу. 
 

Означення1. Випадковою величиною називається числова функція, визначена на прос-
торі елементарних результатів.  
Означення2. Функція, яка ставить  у відповідність кожному значенню х випадкової ве-
личини Х імовірність Р(Х=х), з якою вона приймає це значення, називається законом 
розподілу випадкової величини. 

 
 

Іспити Бернуллі. 

 
Математичне сподівання випадкової величини.  
Нехай випадкова величина має закон розподілу: 
xi x1 x2 … xn 
pi p1 p2 … pn 
де х1, х2, х3, …, хn – всі можливі значення випадкової величини, а pi = P(X=xi), i=1,…, n.  
 

Означення 4. Сума добутків значень випадкової величини на відповідні ймовірності на-
зивається математичним сподіванням або середнім значенням випадкової величини 
Х і позначається МХ: 
 
 
 

 

Властивості математичного сподівання: 
1). для довільної константи С 
МС=С;  М(СХ) = СМХ 
2). М(Х+У) = МХ + МУ; 
3). якщо Х>=0, то МХ>=0 
4). якщо Х>=У, то МХ>=МУ 

Схема створення закону розподілу 
випадкової величини. 

1. Побудувати для даного експерименту 
простір елементарних результатів і задати в 
ньому ймовірності; 

2. Виписати значення випадкової величи-
ни, які відповідають кожному елементарному 
результату; 

3. Виписати всі можливі значення х1, х2, 
..., хn і відповідні їм ймовірності р1, р2, …, рn. 
Ймовірність pi знаходиться додаванням усіх 
елементарних результатів, які  відповідають 
значенню х . 

xi x1 x2 … xn 
pi Р1 Р2 … Pn 

 
 
 
Закон розподілу випадкової 

величини має вигляд 

Означення3. Іспитами Бернуллі називаються 
послідовні іспити, які задовольняють наступним 
умовам: 

1). кількість іспитів фіксована; 
2). кожний іспит призводить до одного з двох 

взаємно виключних результатів, які умовно 
називають «успіх» та «невдача»; 

3). ймовірність «успіху» від іспиту до іспиту не 
змінюється; 

4). іспити незалежні. 

Формула БЕРНУЛЛІ 
Імовірність того, що в n іспитах 
Бернуллі «успіх» наступить рівно 
m разів, дорівнює 

mnmm
n

m
n qpCP −=  

де р –імовірність «успіху» в ко-
жному іспиті, а q =1-р   
(m = 0,1,2, …,n  ) 
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