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Розглядається один із шляхів інтенсифікації процесу навчання студентів вищих 

технічних навчальних закладів під час практичних занять з теорії ймовірностей, ймо-
вірнісних процесів та математичної статистики. Створено навчально-методичний 
посібник, що уможливлює формування в студентів вмінь необхідних для майбутньої 
професійної діяльності. 
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Постановка проблеми. Згідно закону 
України «Про основні засади розвитку ін-
формаційного суспільства в Україні на 
2007-2015 роки» [4] однією з головних 
стратегічних цілей розвитку суспільства є 
створення такої системи освіти, що перед-
бачає використання сучасних ІКТ, як у 
процесі навчання майбутніх фахівців, так і 
у їхній подальшій професійній діяльності. 
Тому, перспективним напрямом організа-
ції процесу навчання у вищій технічній 
школі є розвиток у студентів вміння мате-
матичного моделювання та вміння засто-
сування ІКТ для розв’язування  професій-
них завдань. Одним із шляхів реалізації 
цього напряму є формування інтенсивної 
навчальної діяльності майбутніх інженерів 
у ході навчання математичних дисциплін, 
серед яких теорія ймовірностей, ймовірні-
сні процеси та математична статистика 
(ТЙ, ЙП та МС) є універсальним інстру-
ментом для дослідження інженерних про-
цесів, що потрапляють під вплив випадко-
вих факторів.  

Аналіз актуальних досліджень. 
Проблемам створення навчально-
методичного забезпечення навчання ма-
тематичних дисциплін у вищих навчаль-
них закладах (ВНЗ) через залучення про-

грамних засобів присвячені роботи бага-
тьох науковців, серед яких К.В. Власенко 
[1], М.І. Жалдак [3], В.В. Корольський [5], 
Т.Г. Крамаренко [5], С.О. Семеріков [5], 
С.А. Раков [7], О.І. Скафа [8] тощо. В ро-
ботах цих вчених наголошується на необ-
хідності побудови змісту підготовки май-
бутніх фахівців, як комплексної програми, 
в основі якої лежить метод планування та 
управління процесом навчання. На це вка-
зує і Т.В. Крилова [6], яка зазначає, що кі-
лькість інформації з математичних дисци-
плін в технічному ВНЗ не може бути за-
своєною за відносно короткий термін на-
вчання, тому її треба впорядкувати на 
принципово новій основі, а, саме шляхом 
керування самостійною роботою студентів 
через залучення програмних засобів. 

Проведений нами аналіз психолого-
педагогічної та науково-методичної літе-
ратури надав можливість констатувати 
про недостатність забезпечення досліджу-
ваної дисципліни навчально-методичними 
посібниками, які б сприяли використанню 
вищевказаних комплексних програм під 
час навчання студентів технічних спеціа-
льностей. 

У зв’язку з цим, метою статті – є роз-
гляд навчально-методичного посібника 
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для практичних занять з ТЙ, ЙП та МС, 
що уможливлює формування в студентів 
технічних спеціальностей вмінь необхід-
них для майбутньої професійної діяльнос-
ті, та створення методичних рекоменда-
цій по його застосуванню. 

Виклад основного матеріалу. Термін 
«практичне заняття» в педагогіці вищої 
школи детермінується як форма заняття, 
під час якої викладач організовує деталь-
ний розгляд студентами деяких теоретич-
них положень навчальної дисципліни і фо-
рмує навички та вміння їх практичного за-
стосування. Ми підтримуємо думку 
О.І. Скафи [8], яка ґрунтуючись на розви-
вальній меті навчання, необхідності фор-
мування евристичних вмінь студентів, ви-
користання сучасних методів і засобів на-
вчання, виокремлює такі види практичних 
занять, як практичне заняття формування 
навичок і вмінь, практичне заняття уза-
гальнення і систематизації знань, практич-
не заняття на застосування знань і вмінь, 
інтегроване практичне заняття, лаборатор-
на робота, практичне заняття – ділова гра. 

Розглянемо структуру запропоновано-
го нами навчально-методичного посібника 
з ТЙ, ЙП та МС та покажемо можливості 
його застосування для організації різних 
видів практичних занять. 

Даний посібник складається з перед-
мови, методичних рекомендацій до прове-
дення практичних занять та двох модулів, 

кожен з яких розбито на теми, а теми – на 
практичні заняття. Модуль «Теорія ймовір-
ностей, елементи математичної статистики» 
складається з 10практичних занять, а мо-
дуль «Теорія випадкових процесів» – з 
5занять. Узагальнення та систематизацію 
знань і вмінь студентів з модулів ми пропо-
нуємо проводити у вигляді ділової гри, то-
му, наприкінці кожного з них міститься від-
повідна методична розробка такого заняття. 

Кожне практичне заняття у посібнику 
містить цілі заняття, серед яких, окрім на-
вчальних, ми виокремлюємо також розви-
ток вміння математичного моделювання, 
розвиток здатності швидко вивчати нові 
програмні засоби, формування вміння 
планувати свої дії, підвищення рівня воло-
діння прикладними програмними засоба-
ми, розвиток здатності орієнтуватися у 
нестандартних ситуаціях тощо.  

Обов’язковим структурним елементом 
майже усіх видів практичних занять є ак-
туалізація опорних знань та теоретичних 
положень, що було розглянуто на лекції. З 
цією метою можуть бути використані за-
пропоновані нами таблиці «Основні типи 
завдань та відповідні їм рекомендації до 
створення ймовірнісно-стохастичних мо-
делей», що містяться у посібнику на поча-
тку кожного заняття. Фрагмент такої таб-
лиці до першого практичного заняття з 
модуля «Теорія випадкових процесів», на-
ведено у таблиці 1. 

Таблиця 1 
Фрагмент таблиці «Основні типи завдань та відповідні їм рекомендації до створення 
ймовірнісно-стохастичних моделей» до заняття «Поняття випадкової функції. Основні 

характеристики випадкової функції» 

Основні типи завдань 
Рекомендації до створення ймові-

рнісно-стохастичної моделі 
1 2 

1. Кількість населення міста, що змінюється з ча-
сом під впливом таких випадкових факторів, як 
народжуваність, смертність, міграція тощо, є ви-
падковим процесом (ВП), який задано функцією 

)(tХ . Знайдіть випадкову величину )( 0tХ , що ха-

рактеризує кількість населення міста в заданий пе-
ріод часу 0tt =  

Знайдіть переріз ВП при фіксова-
ному значенні часу 0tt = , якщо 

його задано функцією )(tХ  
(переріз )()( 0tXtX = ) 
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2. Подача напруги на комп’ютери протягом доби, 
що задано функцією )(tХ , є ВП. Знайдіть випад-
кову величину )( 0tХ , що характеризує рівень на-

пруги в заданий період часу 0tt =  

3. Рівень води у водосховищі, що змінюється у часі 
в залежності від деяких випадкових величин 1U  

(кількість опадів) та 2U  (інтенсивність зрошуван-
ня), є ВП, що задано функцією )(tХ . Знайдіть фу-
нкцію, що буде характеризувати рівень води, якщо 
задано значення її випадкових величин 1U  та 2U  

Знайдіть реалізацію ВП, що зада-
но функцією )(tХ , якщо відомі 
значення його випадкових вели-
чин 1U  та 2U  

(реалізація ),()( 21 UUXtX = ) 

4. Робота технічного пристрою змінюється у часі в 
залежності від деяких випадкових величин 1U  та 

2U . Даний ВП задано функцією )(tХ . Знайдіть 
функцію, що буде характеризувати роботу при-
строю, якщо задано значення її випадкових вели-
чин 1U  та 2U  

 

Таблиця поділена на 2 частини. Зліва-
пропонуються основні типи завдань до 
даної теми, з іншої сторони – відповідні їм 
рекомендації для побудови ймовірнісно-
стохастичної моделі. До кожної з рекоме-
ндацій у таблиці наведено по два або три 
завдання.  

Крім того, на нашу думку, доцільним є 
використання таких таблиць: 

� на практичних заняттях формуван-
ня навичок і вмінь під час засвоєння на-
вчального матеріалу шляхом розв’язуван-
ня основного класу завдань за відповідною 
темою; 

� на практичних заняттях застосу-
вання знань і вмінь під час самостійного 
розв’язування студентами завдань; 

� для будь-якого виду практичних 
занять під час перевірки знань і вмінь сту-
дентів (заповнення студентами якогось із 
стовпців, що залишається пустим). 

Система завдань, що запропоновано у 
посібнику, передбачає використання за-
вдань трьох типів: ймовірнісно-стохас-
тичні завдання, практичні завдання та 
професійно орієнтовані завдання. 

Ймовірнісно-стохастичні завдання 
– це завдання, що створено на основі ймо-
вірнісно-стохастичних моделей, у яких 

задано конкретні числові значення. Наве-
демо приклади декількох завдань з різних 
модулів. 

Завдання 1. Обчисліть ймовірність по-
яви події А рівно 70 разів в 247 випробу-
ваннях, якщо ймовірність її появи в кож-
ному випробуванні дорівнює 0,7. 

Завдання 2. Знайдіть кореляційну фу-
нкцію для випадкового процесу, що зада-
но функцією 2)( tUtX ⋅= , де U – випад-
кова величина, для якої 5)( =UМ , 

8)( =UD . 
Використання цих завдань можливе 

під час практичних занять формування 
навичок і вмінь. 

Практичні завдання – це завдання, 
що створено на основі ситуацій, які мо-
жуть виникати в практичній діяльності 
людини, та розв'язування яких передбачає 
побудову ймовірнісно-стохастичної моде-
лі. Розглянемо приклади декількох таких 
завдання. 

Завдання 3. Контрольний пункт пере-
віряє технічний стан автомобілів. Час між 
проходженнями машин контрольного пу-
нкту розподілений за показниковим зако-
ном )0(,1)( 4 >−= ⋅− tetF t , де час t – вимі-
рюється у годинах. Знайдіть ймовірність 
того, що випадковий водій буде очікувати 
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від 10 до 30хвилин. 
До кожного з таких завдань у посібни-

ку наводиться інформаційна підтримка та 
евристична підказка.  

Інформаційна підтримка вказує студе-
нтові, якою саме ймовірнісно-стохастич-
ною моделлю необхідно скористатись у 
даному завданні, та уможливлює повто-
рення ним основних теорем або формул. 
Крім того, з метою інтенсифікації процесу 
навчання та розвитку в студентів вміння 
застосування  ІКТ, в інформаційну підтри-
мку нами було включено рекомендації по 
використанню конкретних програмних за-
собів, а саме педагогічного програмного 
засобуGRAN1 і систем комп'ютерної алге-
бри Excel та Matchad. Таким чином, ми 
пропонуємо студентові для виконання ру-
тинних обчислювальних операцій скорис-
татися спеціальними вбудованими функці-
ями. Наведемо приклад застосування інфо-
рмаційної підтримки під час розв’язування 
завдання 3 з теми «Закони розподілу непе-
рервної випадкової величини».  

До нього у посібнику пропонується 
така інформаційна підтримка: скористай-
тесь ймовірнісно-стохастичною моделлю, 
що відповідає знаходженню ймовірності 
попадання розподіленої за показниковим 
законом неперервної випадкової величини 
у заданий інтервал. Для обчислення ймо-
вірності застосуйте функцію ЭКСПРАСП, 
що міститься в Excel. 

Після побудови моделі до завдання 
студентам необхідно виконати її обробку 
за допомогою зазначеної функції 
ЕКСПРАСП. Для використання цієї функ-
ції студентам можуть бути запропоновані 
окремо навчально-методичні інструкції: 
1) на панелі інструментів оберіть «Встави-
ти функцію»; 2) у вікні, що з’явиться оберіть 
категорію «Статистичні» та функцію 
«ЭКСП.РАСП»; 3) заповніть аргументи фу-
нкції «ЭКСП.РАСП»; 4) зафіксуйте отрима-
ний результат. Таким чином, розв’язування 
моделі студентами буде здійснюватись пок-
роково, як показано у таблиці 2. 

Таблиця 2 
Покрокове розв’язування моделі до завдання за допомогою CAS Excel 

Кроки Вікно CAS Excel 

1. Знаходиться значення функ-

ції «ЭКСП.РАСП» для 
2

1=х , 

що дорівнює 0,865 

 

2. Аналогічно знаходиться значення функції «ЭКСП.РАСП» для 
6

1=х , що дорів-

нює 0,486 

3. Знаходиться значення функ-

ції «ЭКСП.РАСП» для х від 
6

1
 

до 
2

1
, що дорівнює 0,378 

 
 

Ми підтримуємо думку М.І. Жалдака 
[3], О.І. Скафи [8] про те, що доповнення 

традиційних засобів навчання викорис-
танням ІКТ сприяє підсиленню пізнаваль-
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ної активності студентів, їх активній само-
стійній роботі та закріпленню навичок ро-
боти з комп'ютерною технікою. 

Окрім інформаційної підтримки, до 
кожного практичного завдання нами про-
понується і евристична підказка, яку ми 
використовуємо з метою формування в 
студентів вміння «розвивати» завдання. 
Під «розвитком» завданнями будемо ро-
зуміти процес, що передбачає формулю-
вання та розв'язування нових завдань сту-
дентами та сприяє самостійному отриман-
ню результатів у ході математичного мо-
делювання. Серед можливих шляхів «роз-
витку» завдання, що сприяють складанню 
ймовірнісно-стохастичної моделі ми виок-
ремлюємо: переформулювання завдання, 
конкретизація завдання, конструювання 
завдання, аналогічного, але більш склад-
ного, модифікація завдання, конструю-
вання зворотного завдання. 

По закінченню кожної теми у посіб-
нику наводиться блок професійно орієнто-
ваних завдань. 

Професійно орієнтовані завдання – 
це завдання, що створено на основі ситуа-
цій, які можуть виникати в професійній 
діяльності інженера, та розв'язування яких 
передбачає побудову ймовірнісно-сто-
хастичної моделі. Наведемо приклади та-
ких завдань. 

Завдання 4. Брак у процесі деформації 
деталей складає 10%. Для оцінювання 
якості великої партії деталей контролер 
навмання відбирає по одній деталі до поя-
ви першої бракованої. Знайдіть ряд розпо-
ділу кількості відібраних доброякісних 
виробів, якщо в кожній партії контролер 
перевіряє не більш ніж 5 деталей. 

Завдання 5. Подача напруги на 
комп’ютери протягом доби є випадковим 
процесом, що задано функцією 

tUtUtХ ⋅−+⋅= 2
2

1 )1()( , який залежить 

від випадкових величин 1U  та 2U . Знай-
діть математичне сподівання функції 

)(tХ , якщо задано математичні сподіван-

ня 2)( 1 =UM  та 6)( 2 =UM . 
Такі завдання пропонуються студен-

там, що успішно оволоділи вміннями по 
розв’язуванню  попередніх блоків завдань, 
тому для них наводиться лише евристична 
підказка. Розв’язування професійно орієн-
тованих завдань стимулюється за допомо-
гою «розвитку» практичних завдань, оскі-
льки ідея «розвитку» завдання передбачає, 
що деякі групи завдань, як то практичні, 
так і професійно орієнтовані, мають спіль-
ну ймовірнісно-стохастичну модель. На-
ведемо приклад «розвитку» завдання й 
отриманню з нього професійно орієнтова-
ного  у таблиці 3. 

Таблиця 3 
«Розвиток» практичного завдання шляхом переформулювання 

 Практичне завдання Професійно орієнтоване завдання 

Е
вр
и
ст
и
чн
а 
п
ід
ка
зк
а 

пе
ре
ф
ор
м
ул
ю
йт
е 
ум
ов
у 
за
вд
ан
ня

 Пасажир може звернутися для купів-
лі квитка в одну з двох кас. Ймовір-
ність звернення в кожну касу зале-
жить від їх розташування і дорівнює 
відповідно 0,7 і 0,3. Ймовірність того, 
що до моменту появи пасажира біле-
ти будуть розпродані, дорівнює для 
першої каси 0,8, для другої – 0,4. 
Знайдіть ймовірність того, що, виб-
равши навмання касу, пасажир прид-
бає квиток 

Пристрій може працювати в двох 
режимах:  нормальному  та недова-
нтаженому. Нормальний режим 
спостерігається у 75% випадків ро-
боти пристрою, а недовантажений – 
у 25 %. Надійність пристрою (ймо-
вірність безвідмовної роботи при-
строю протягом часу t) для норма-
льного режиму складає 0,87, а для 
недовантаженого – 0,94. Обчисліть 
повну надійність пристрою 
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Й
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Подія А –випадкова;  
подія А може відбутись за умови однієї з двох гіпотез 1H  або 2H , що утво-
рюють повну групу;  
ймовірності відповідних гіпотез дорівнюють )( 1HP , )( 2HP ; 

умовні ймовірності події А дорівнюють )/( 1HAP , )/( 2HAP ; 
повна ймовірність події Аобчислюється за формулою: 

)/()()/()()( 2211 HAPHРHAPHРAP ⋅+⋅=  

 
Використання запропонованих у посі-

бнику професійно орієнтованих завдань 
можливо: 

� на інтегрованих практичних занят-
тях під час встановлення зв’язку ТЙ, ЙП та 
МС з дисциплінами професійного циклу; 

� на практичних заняттях застосу-
вання знань і вмінь з метою мотивації на-
вчальної діяльності студентів через усві-
домлення професійної значущості отри-
маних знань і вмінь. 

Для узагальнення та систематизації 
знань і вмінь студентів з кожного модуля 
нами пропонується проведення ділової 
гри, цілями якої є: закріплення отриманих 

знань, умінь і навичок з теорії ймовірнос-
тей; показ зв’язку між теорією ймовірності 
та спеціальними дисциплінами, форму-
вання інтересу до обраної спеціальності; 
розвиток вміння керувати і підпорядкову-
ватися, формування відчуття відповідаль-
ності перед членами колективу, виховання 
об'єктивності під час оцінки роботи підле-
глих. У якості реквізитів для гри виступа-
ють картки з професійно орієнтованими 
завданнями. Хід гри містить 3 етапи: під-
готовчий, основний та заключний та пе-
редбачає взаємодію студентів за схемою, 
наведеною на рис. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 Схема взаємодії студентів за ролями 
 

Висновки. Таким чином, організація 
навчальної діяльності студентів під час 
практичних занять за допомогою створено-
го нами посібника сприяє підвищенню 
ефективності процесу навчання ТЙ, ЙП та 

МС та його оптимізації. Крім того, 
розв’язування різних типів завдань через 
їхній «розвиток», уможливлює формування 
в майбутніх інженерів вміння математич-
ного моделювання, оскільки процес «роз-
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витку» завдання стимулює включення сту-
дентів у внутрішній діалог «із самим со-
бою», що сприяє складаннюймовірнісно-
стохастичної моделі.  
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