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Розкрито сутність прикладних та професійно орієнтованих задач з курсу “ Теорія 

імовірностей і математична статистика”, обґрунтовано необхідність їх застосу-
вання для підвищення якості підготовки фахівців економічних спеціальностей, запро-
поновано низку професійно орієнтованих задач з окремих тем курсу. 
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Постановка проблеми. Під час проек-
тування змісту будь-якої навчальної дис-
ципліни слід потурбуватися про те, щоб 
кожна дисципліна робила фундаменталь-
ний внесок у загальну професійну освіту 
студентів, тобто щоб виконувався принцип: 
навчати потрібно не предмету, а спеціаль-
ності. Стратегічний зміст цього принципу 
зводиться до цілеспрямованої орієнтації 
всіх дисциплін для цілісного вивчення 
явищ і процесів, що формують у майбутніх 
фахівців необхідні особистісні та профе-
сійно важливі якості. Не є виключенням і 
дисципліна “Теорія імовірностей і матема-
тична статистика” (ТІМС), що обов’язково 
вивчається студентами всіх економічних 
спеціальностей.  

Проблема засвоєння студентами різних 
спеціальностей основних понять ТІМС 
останнім часом набуває особливої актуаль-
ності, оскільки на сьогодні цей напрямок 
математики отримав багаточисленні засто-
сування у різних галузях науки й виробни-
цтва, досягнення яких певною мірою за-
вдячують саме швидкому розвитку теорії 
імовірностей. Сьогодні неможливо вказати 
науку, яка тією чи іншою мірою для свого 

розвитку не використовувала сучасні мето-
ди теорії імовірностей. Вона використову-
ється для обґрунтування математичної та 
прикладної статистики, яка, у свою чергу, 
використовується для планування й органі-
зації виробництва, аналізу технологічних 
процесів тощо [1]. 

Аналіз актуальних досліджень дозво-
лив дійти висновку, що узагальнені дидак-
тичні засади викладання курсу “Теорія імо-
вірностей і математична статистика” для 
студентів різних спеціальностей відсутні. 
Окремі методичні аспекти викладання тео-
рії імовірностей і математичної статистики 
в загальноосвітніх та вищих навчальних 
закладах висвітлено в роботах Я. Гончарен-
ко [1], В. Дрибан [2], З. Слєпкань [3], 
І. Соколовської [3], Н. Тончевої [5], 
О. Трунової [6; 7], О. Фомкіної [9], 
В. Хаджинова [10], І. Чепорнюк [1] та ін.  

Метою статті є обґрунтування необ-
хідності застосування професійно орієнто-
ваних задач для підвищення якості підготов-
ки студентів економічних спеціальностей у 
процесі вивчення теорії імовірностей і ма-
тематичної статистики у ВНЗ. 

Виклад основного матеріалу. Задачі, 
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що виникли поза математичною ситуацією 
і розв’язання яких супроводжується фор-
малізацією (побудовою математичної мо-
делі), розв’язанням отриманої математич-
ної задачі та інтерпретацією отриманого 
результату, називають прикладними. Задачі 
прикладного характеру розкривають вито-
ки математичних понять і методів, зв’язки 
математики з іншими науками, ілюструють 
глибину загальності математичних методів 
та формують уявлення студентів про су-
часні можливості застосування математики 
в інших галузях знань. Тому використання 
задач прикладного змісту сприяє раціональ-
ному добору математичного апарату для 
розв’язання позаматематичних задач, до-
зволяє зробити навчання вмотивованим, 
пов’язати теорію з практикою, поширити 
математичні знання і сформувати матема-
тичну культуру студентів. При розв’язанні 
таких задач студенти усвідомлюють необ-
хідність і універсальність математики та її 
методів. На прикладних задачах студенти 
вчаться аналізувати, узагальнювати факти, 
інтегрувати набуті знання, адже розв’язан-
ня сучасної  прикладної задачі вимагає від 
студентів умінь складати модель явища, що 
досліджується, робити її математичний 
опис, отримувати практичні результати на 
основі аналізу розробленої моделі.  

У педагогічній літературі запропонова-
но такі методичні вимоги щодо прикладних 
задач:  

• прикладні задачі повинні мати реа-
льний практичний зміст, що забез-
печує ілюстрацію практичної цін-
ності й значущості набутих матема-
тичних знань;  

• повинні демонструвати практичне 
застосування математичних ідей в 
різних галузях науки, економіки і 
виробництва; 

• числові дані в прикладних задачах 
мають бути реальними;  

• прикладні задачі мають відповідати 
чинним навчальним програмам 
щодо понять і методів, що викорис-
товуються в процесі їх розв’язання 
(поняття і терміни задач мають бу-
ти відомими або інтуїтивно зрозу-

мілими студентам);  
• прикладні задачі можуть потребу-

вати наближених обчислювань із 
застосуванням спеціальних програ-
мних засобів й розв’язуватися на 
персональних комп’ютерах [4: 24].  

Саме прикладні задачі створюють пе-
редумови для розгляду задач, які мають 
практичну спрямованість на майбутню 
професійну діяльність студентів певного 
профілю – професійно орієнтованих задач. 
Теорія імовірностей і математична статис-
тика посяде належне місце в системі підго-
товки фахівців лише тоді, коли студенти 
зацікавляться цією наукою, зрозуміють її 
роль та визначать місце у вирішенні спе-
цифічних проблем, пов’язаних з майбут-
ньою професійною діяльністю. Але для 
цього викладач має сам чітко уявляти, як у 
певній галузі економіки використовуються 
математичні ідеї, формальний імовірнісний 
та статистичний апарат. Викладач має бути 
обізнаним щодо ролі теорії імовірностей і 
математичної статистики в розвитку конк-
ретної галузі знань. Тому елементи профе-
сійно зорієнтованого навчання мають бути 
обов’язково присутніми на лекціях, прак-
тичних заняттях з цієї дисципліни, у само-
стійній роботі студентів, зокрема за допо-
могою використання професійно зорієнто-
ваних задач. Професійно зорієнтовані зада-
чі застосовуються для мотивації теми, ці-
лей і завдань практичного заняття шляхом 
постановки проблеми, а також для роз-
криття практичного значення нового мате-
ріалу. Їх навчальні функції одночасно 
спрямовані на підвищення ефективності 
математичної підготовки студентів і на ви-
роблення вмінь застосовувати математич-
ний апарат для дослідження тих процесів і 
явищ, що притаманні майбутній професій-
ній діяльності в галузі економіки. Отже, 
розв’язання таких задач забезпечує орієн-
тацію змісту і методики навчання на засто-
сування теорії імовірностей і математичної 
статистики у професійно спрямованих дис-
циплінах, майбутній професійній діяльнос-
ті тощо.  

У процесі викладання ТІМС для попу-
лярної у студентів спеціальності “Туризм” 
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також доцільно застосовувати професійно 
орієнтовані задачі. Наведемо приклади де-
яких із них. 

Тема: “ Події та їх класифікація. Класи-
чне означення ймовірності” 

Задача. У невеликому курортному міс-
течку на морському узбережжі розташовано 
10 готелів, 7 з яких мають власні басейни. 
Туристична агенція підписала контракти з 6 
готелями. Знайти ймовірність того, що при-
наймні 5 з них мають власний басейн.  

Тема: “ Теореми добутку і суми ймовір-
ностей” 

Задача. Туристична агенція має три ав-
тобуси для перевезення клієнтів: 
“MERSEDES”, “NEOPLAN”, “IKARUS”. 
Ймовірність того, що під час туру автобус 
“MERSEDES” вийде з ладу становить 0,1; 
“NEOPLAN” – 0,05, а “IKARUS” – 0,2. На 
травневі свята кожен автобус був відправ-
лений у тур. Знайти ймовірність того, що: 
всі три автобуси будуть справно працювати 
протягом туру; один із трьох автобусів вий-
де з ладу; два з трьох автобусів вийдуть з 
ладу. 

Тема: “ Формули повної імовірності, 
Байєса” 

Задача 1. Страхова компанія провела 
маркетингові дослідження і з’ясувала, що 
страхові виплати отримують 4% відпочи-
ваючих на гірськолижних курортах, 3% – 
на морському узбережжі і 2% туристів, що 
відвідують пам’ятки культури. За рік стра-
хова компанія надала послуги 1000 гірсь-
колижникам,  3000 шанувальникам морсь-
кого відпочинку і 6000 туристам, що відві-
дують пам’ятки культури. Знайти ймовір-

ність виплати страхової суми якомусь на-
вмання обраному туристу. 

Задача 2. У побутовий відділ готелю 
придбано 10 прасок: 2 – фірми “BOSH”, 3 – 
фірми “SIMENS” та 5 вітчизняного вироб-
ництва. Ймовірність безвідмовної роботи 
протягом року для праски фірми “BOSH” 
становить 0,8; для праски фірми “SIMENS” 
– 0,7; для праски вітчизняного виробництва 
– 0,6. Черговому побутового відділу повід-
омили, що зламалася праска. Знайти ймові-
рність того, що зламана праска виготовлена 
фірмою “SIMENS”. 

Тема: “ Незалежні повторні випробу-
вання (схема Бернуллі)” 

Задача 1. За результатами анкетування 
виявилося, що 10% клієнтів туристичної 
агенції незадоволені якістю наданих їм по-
слуг. За сезон туристична агенція надала 
послуги 121 клієнту. Знайти найімовірнішу 
кількість незадоволених клієнтів та ймовір-
ність цієї кількості. 

Задача 2. Згідно з метеорологічними 
спостереженнями на деякому курорті у черв-
ні в середньому 6 днів йдуть дощі. Турист 
приїхав на відпочинок, що триває 16 черв-
невих днів. Знайти найімовірнішу кількість 
дощових днів протягом його відпочинку. 

Тема: “ Дискретні випадкові величини” 
Задача. Задано закони розподілу двох 

незалежних дискретних випадкових вели-
чин Х та Y, де X – кількість груп, що об-
слуговує туристична агенція протягом се-
зону для відпочинку в Україні, а Y – кіль-
кість груп, що обслуговує туристична аген-
ція протягом сезону для відпочинку за кор-
доном: 

 
Х 1 2 3  Y 0 1 2 
Р 0,3 0,5 0,2  Р 0,2 0,6 0,2 

 
Скласти закон розподілу випадкової ве-

личини Z – загальної кількості груп, що 
обслуговує туристична агенція протягом 
сезону. Обчислити середню кількість груп, 
що обслуговує туристична агенція протя-
гом сезону та міру відхилення кількості 
груп від середнього значення. 

Тема: “ Неперервні випадкові величини” 
Задача. Випадкова величина Х – при-

буток туристичної агенції (тис. грн.) задано 
функцією розподілу: 
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Необхідно: 1) побудувати графік функ-
ції розподілу; 2) знайти ймовірність одер-
жання прибутку від 0,25 до 0,6 тис. грн.;  
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3) знайти ймовірність одержання прибутку 
понад 0,5 тис. грн.; 4) знайти щільність 
розподілу ймовірностей та побудувати її 
графік; 5) знайти середній прибуток агенції 
та дисперсію прибутку. 

Тема: “ Нормальний закон розподілу ви-
падкових величин” 

Задача. Щоденна кількість туристів, що 
відвідують музей, є нормально розподіле-
ною випадковою величиною Х з математи-
чним сподіванням 1500 туристів і середнім 
квадратичним відхиленням 300 туристів. 
Необхідно:  

1) записати функцію розподілу і щіль-
ність розподілу ймовірностей випадкової 
величини Х та побудувати їх графіки; 

2) знайти ймовірність того, що в деякий 
день музей відвідують від 1000 до 2500 тури-
стів; 

3) знайти ймовірність того, що в деякий 
день кількість відвідувачів музею відхи-
литься від свого середнього значення не 

більше, ніж на 200 осіб у той чи інший бік; 
4) знайти проміжок, в якому згідно пра-

вила 3-σ , практично вірогідно знаходиться 
щоденна кількість відвідувачів музею. 

Тема: “ Інтегральна теорема Муавра-
Лапласа” 

Задача. На Західній Україні побудовано 
завод з виготовлення лиж. При налагодже-
ному технологічному процесі ймовірність 
виготовлення бракованої пари лиж дорів-
нює 0,015. Визначити ймовірність того, що 
частка бракованих лиж серед виготовлених 
1000 пар буде відрізнятися від ймовірності 
виготовлення такої пари не більше, ніж на 
0,005 в той чи інший бік. 

Тема: “ Вибірковий метод” 
Задача. За статистичними даними на 

курорті за сезон відпочивають 10000 осіб. 
У результаті вибіркового опитування мето-
дом безповторної вибірки 100 відпочиваю-
чих отримані наступні результати: 

 
Тривалість відпочинку (діб) 6 – 10 10 – 14 14 – 18 18 – 22 22 – 26 
Кількість відпочиваючих (осіб) 40 40 5 10 5 

 
Знайти: 1) середню тривалість відпочи-

нку туриста і дисперсію його тривалості у 
вибірковій сукупності; 2) ймовірність того, 
що середня тривалість відпочинку усіх ту-
ристів буде відрізнятися від середньої три-
валості відпочинку у вибірці не більше, ніж 
на 2 дні в той чи інший бік. 

Висновки. Розв’язання задач із фахо-
вим змістом є не тільки засобом інтеграції 
теорії імовірностей і математичної статис-
тики зі спеціальними дисциплінами, але й 
методологічним підходом, що дозволяє 
сформувати у студентів економічних спе-
ціальностей переконання про значущість 
математики в майбутній професійній діяль-
ності. Чим більше лектор використовує 
професійно орієнтовані завдання для під-
твердження теоретичних положень, чим 
вищий рівень застосування математичних 
методів у спеціальній та загальній підготов-
ці студентів, тим свідоміше та відповідаль-
ніше ставляться студенти до вивчення ма-
тематичних дисциплін. 
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Резюме. Корнещук В.В., Шинкаренко В.Н. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФЕССИО-

НАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ ВЕРОЯТНОСТНЫХ ЗАДАЧ В ПОДГОТОВКЕ 
СТУДЕНТОВ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ. В статье раскрыто содер-
жание прикладных и профессионально ориентированных задач курса “ Теория вероятностей 
и математическая статистика”, обоснована необходимость их использования для повыше-
ния качества подготовки студентов экономических специальностей, предложен ряд профес-
сионально ориентированных задач по разным темам курса.  

Ключевые слова: теория вероятностей и математическая статистика, прикладные за-
дачи, профессионально ориентированные задачи. 

 
Abstract. Korneshchuk V., Shinkarenko V. THE USE OF THE PROFESSIONALLY 

ORIENTED PROBABILITIES PROBLEMS IN PROFESSIONAL TRA INING OF STU-
DENTS, MAJORING IN ECONOMICS.  The article reveals the contents of applied and profes-
sionally oriented problems in the course of “Theory of probabilities and mathematical statistics”. The 
necessity of its use to raise the quality of professional preparation of students in economics is has been 
formulated. A number of professionally oriented problems on different themes of the course have been  
offered. 

Keywords: theory of probabilities and mathematical statistics, applied problems, professionally 
oriented  problems. 
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