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– за характером дій виокремлюють конструктивну опозицію (дії 
опозиції спрямовані на поліпшення якості політичного управління, 
стимулювання влади до реформ) та деструктивну (її дії спрямовані на 
створення перешкод у діяльності владних структур) [3]; 

– за місцем у спектрі політичних сил опозицію характеризують як 
ліву, праву, центристську тощо [4, с. 4]. 
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РОЛЬ КОНТРПРИКЛАДІВ  

ПРИ ПІДГОТОВЦІ СУЧАСНОГО ПЕДАГОГА  

ДО ВИКЛАДАННЯ ТЕОРІЇ ЙМОВІРНОСТЕЙ 

 
Контрприклади застосовуються в методиці викладання відносно 

давно, проте їх використання в педагогічних вищих навчальних закладах в 
процесі навчання курсу теорії ймовірностей має ряд труднощів. 
Дослідження показали, що використання контрприкладів відіграє важливу 
роль в розвитку у студентів творчих здібностей та логічного мислення. 

Контрприклад – це факт, що спростовує певне твердження.  
Запропонована практика заснована на використанні контрприкладів 

як педагогічної стратегії. Вона може покращити концептуальне розуміння 
в області математики, зменшити типові помилки студентів та підвищити їх 
навички критичного мислення. Ефективність застосування контрприкладів 
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багато в чому залежить від ентузіазму лектора. На наш погляд, немає 
ніяких організаційних бар’єрів для їх практичного застосування.  

Контрприклади відіграють важливу роль в математиці та інших 
предметах. Вони є потужним та ефективним інструментом для вчених, 
дослідників, практиків. Вони виконують роль індикаторів для досто-

вірності запропонованої гіпотези або обраного напряму дослідження. 
Перш ніж намагатися довести якесь твердження, варто відшукати можливі 
контрприклади – це може заощадити багато часу та зусиль.  

Метою даної доповіді є заохочення викладачів і студентів до 
використання контрприкладів в математиці, зокрема теорії ймовірностей, 
для того, щоб: 

– поглибити концептуальне розуміння дисципліни; 
– зменшити або усунути поширені помилки; 
– просунути математичне розуміння студентів за межі чисто 

процедурного або алгоритмічного; 
– підвищити навички критичного мислення – аналіз, обґрунтування, 

перевірку, доведення і т.д.; 
– підвищити успішність студентів при тестуванні [1]; 
– розширити «ймовірнісний багаж знань» студентів; 
– стимулювати студентів до пошуку відповідей на нетривіальні 

питання; 
– зробити навчання більш активним та творчим. 
Існують різні способи використання контрприкладів в навчанні: 
– надання студентам суміші правильних та неправильних тверджень; 
– пропонувати студентам створювати свої власні невірні тверд-

ження і контрприклади до них; 
– включати питання, що вимагають побудову контрприкладу в 

завданні тесту; 
– давати студентам можливість отримувати бонусні бали до заліку 

або екзамену за знаходження контрприкладу до положень 
теоретичного блоку дисципліни теорія ймовірностей. 

Тепер ми наведемо короткий перелік конкретних контрприкладів, що 
стосуються основних ймовірнісних об’єктів та можуть бути використані в 
процесі навчання теорії ймовірностей як на лекціях так і на практичних чи 
для самостійної роботи. 

1. Розглядаючи ймовірнісну міру Р ми припускаємо, що Р є 
адитивною або σ-адитивною. Кожна σ-адитивна міра є адитивною, але не 
навпаки. Існують ймовірнісні міри, які є адитивними, але не σ-адитивними 
[2, с. 26]. 

2. Для випадкових подій розглянемо поняття незалежності в 
сукупності та поняття попарної незалежності. Є багато випадкових подій, 
які попарно незалежні, але не є незалежними в сукупності. 

3. Нехай A, B, C – випадкові події, які задовольняють рівність: 
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       P ABC P A P B P C
. 

Питання: Чи випливає звідси незалежність в сукупності цих подій? 
Відповідь: Ні. 

4. Якщо Ω є простором наслідків деякого експерименту і Р – 

ймовірнісна міра на множині випадкових подій, тоді не завжди є вірним те, 
що у Ω існують нетривіальні незалежні події. 

5. Нехай X, Y, Z – випадкові величини. Припустимо, що X та Y – 

однаково розподілені 
d

X Y . Чи випливає звідси, що 
d

X Z Y Z   ? Відповідь є 
негативною. 

6. Випадкова величина визначається своєю функцією розподілу 
неоднозначно: різні випадкові величини можуть мати ту саму функцію 

розподілу. Так, наприклад, нехай   набуває значення 0 і 1, кожне з 

ймовірністю 

1

2 , 1   . Зрозуміло, що завжди   , у той самий час 

обидві величини мають ту саму функцію розподілу. 
7. Найбільш важливою властивістю математичного сподівання є 

лінійна властивість: 
 1 2 1 2E X X EX EX  

, 
 1 2 3 1 2 3E X X X EX EX EX    

, і 

т.д. Питання: Чи завжди ця лінійна властивість виконується? Відповідь: Ні. 
8. Нехай X – випадкова величина зі симетричним розподілом. Тоді 

всі непарні початкові моменти прямують до нуля: 
2 1 0kE X     , 0 1 2k , , ,... , 

але не навпаки. Існують випадкові величини чиї непарні початкові 
моменти прямують до нуля, але є несиметричними. 

9. З некорельованості двох випадкових величин, взагалі кажучи, не 
випливає їх незалежність. 

10. Нехай X – випадкова величина зі характеристичною функцією 
 t

, 
1t R . Якщо 

 E X  
, тоді 

 0
 існує. Але не навпаки. Похідна 

 0
 

може існувати навіть, якщо 
 E X  

. 

Контрприклади допомагають нам краще зрозуміти основні 
результати стохастики, а також виявити зв’язок між рядом понять та 
концепцій. Їх систематичне використання робить практичні та лекційні 
заняття більш цікавими та захоплюючими. Це хороший і природній спосіб 
стимулювати студентів думати глибше та шукати відповіді на нетипові 
запитання. Відзначимо, нарешті, що не тільки класичні результати та 
приклади, але також і контрприклади визначають силу, ширину, глибину 
та красу теорії. 

 

Список використаних джерел 
1. Klymchuk S. Counter-examples in teaching/learning of Calculus: Student’s 

performance. The New Zealand Mathematics Magazine 42(1). pp. 31–38. 
2. Стоянов Й. Контрпримеры в теории вероятностей. – М.: МЦНМО, 

2014. 294 с. 


