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Quách Thị Sen

1. Đặt vấn đề
Đổi mới phương pháp dạy học là một trong những 

giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục. Định 
hướng đổi mới phương pháp dạy học đã được khẳng 
định trong Nghị quyết Trung ương 4 khóa VII: “Phải 
khuyến khích tự học, phải áp dụng những phương pháp 
dạy học hiện đại để bồi dưỡng cho sinh viên (SV) những 
năng lực tư duy sáng tạo, năng lực giải quyết vấn đề...”. 
Trong thời đại công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xã hội 
ngày càng phát triển với tốc độ cao cùng với sự bùng 
nổ của khoa học công nghệ đòi hỏi con người phải có 
tính năng động và có khả năng thích nghi cao với sự 
phát triển mạnh mẽ về mọi mặt khoa học kĩ thuật, đời 
sống… Xuất phát từ những yêu cầu xã hội đối với sự 
phát triển nhân cách của thế hệ trẻ, từ những đặc điểm 
của nội dung mới và từ bản chất của quá trình học tập 
buộc chúng ta phải đổi mới phương pháp dạy học nhằm 
phát triển tư duy sáng tạo, đồng thời khơi dậy khả năng 
tìm tòi khám phá cho người học. 

Xác suất và Thống kê là môn học có mối liên hệ chặt 
chẽ với thực tiễn, được ứng dụng rộng rãi trong mọi 
lĩnh vực, ngành nghề. Vì vậy, khi giảng dạy Xác suất và 
Thống kê cho SV, giảng viên cần tìm kiếm các phương 
pháp giảng dạy nhằm phát huy khả năng tìm tòi khám 
phá của SV, giúp SV có thể liên hệ thực tiễn của Xác 
suất và Thống kê vào thực tiễn ngành nghề mà họ theo 
học.

2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Phương pháp dạy học khám phá
Theo Hoàng Phê [1]: “Khám phá” là tìm ra, phát hiện 

ra cái còn ẩn giấu, cái bí mật”. Theo Bùi Văn Nghị [2]: 
“Khám phá là quá trình hoạt động và tư duy, có thể bao 
gồm quan sát, phân tích, nhận định, đánh giá, nêu giả 

thuyết, suy luận... nhằm đưa ra những khái niệm, phát 
hiện ra những tính chất, quy luật, ... trong các sự vật, 
hiện tượng và các mối liên hệ giữa chúng”.

Cũng theo Bùi Văn Nghị [2]: “Phương pháp dạy học 
khám phá được hiểu là phương pháp dạy học trong đó 
dưới sự hướng dẫn của giáo viên, thông qua các hoạt 
động, học sinh khám phá ra một tri thức nào đó trong 
chương trình môn học”.

Theo chúng tôi, phương pháp dạy học khám phá là 
kiểu dạy học mà giảng viên tổ chức các hoạt động, các 
tình huống cho SV tìm hiểu, khám phá ra lời giải để giải 
quyết được vấn đề hay khám phá ra kiến thức trong nội 
dung bài học. 

Bản chất của quá trình dạy học khám phá là sự tìm 
kiếm, khám phá tri thức khoa học và chuẩn mực xã hội. 
Quá trình dạy học khám phá là một hoạt động thống 
nhất giữa thầy và trò nhằm giải quyết vấn đề học tập 
phát sinh trong nội dung của tiết học. Trong dạy học 
khám phá, giảng viên phải chuẩn bị bài giảng rất tỉ mỉ 
để chỉ đạo các hoạt động nhận thức của SV. Hoạt động 
của giảng viên bao gồm: Lựa chọn nội dung bài giảng 
trong chương trình chi tiết phù hợp với phương pháp 
dạy học khám phá, vừa đảm bảo tính vừa sức với SV 
vừa phát huy khả năng tìm tòi khám phá của họ; tổ chức 
cho SV trao đổi theo nhóm trên lớp; hướng dẫn sử dụng 
phương tiện trực quan hỗ trợ cần thiết và tạo ra môi 
trường học tập để SV giải quyết vấn đề. Kết quả dạy 
học khám phá không chỉ nâng cao chất lượng giảng dạy 
mà còn đem lại ý nghĩa về tinh thần cho người học và 
người dạy.

SV tiếp thu các tri thức khoa học thông qua con đường 
nhận thức: từ tri thức của bản thân thông qua hoạt động 
hợp tác với SV khác đã hình thành tri thức có tính chất 
xã hội của tập thể lớp học.

Vận dụng phương pháp dạy học khám phá vào dạy học 
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Giảng viên nhận xét ý kiến của SV và chốt lại ý chính 
để SV làm cơ sở tự kiểm tra, tự điều chỉnh tri thức của 
bản thân.

Đặc điểm của phương pháp dạy học này là giảm bớt 
sự thuyết trình, giảm bớt sự giảng giải một chiều của 
giảng viên, đồng thời khuyến khích, phát huy tính độc 
lập, tự chủ, năng lực tư duy, kĩ năng giải quyết vấn đề 
để khám phá ra tri thức mới một cách chủ động. Theo 
các nhà nghiên cứu, để tiến hành dạy học khám phá 
người học cần có một số kĩ năng nhận thức như: Quan 
sát, phân loại, phân tích, so sánh, suy luận, dự đoán, mô 
tả, khái quát hóa, hình thành giả thuyết, phân tích dữ 
liệu,… Dạy học khám phá có tác dụng: 

- Tạo ra bầu không khí học tập sôi nổi, tích cực trong 
lớp học và góp phần tích cực vào sự phát triển mối quan 
hệ giao tiếp giữa thầy với trò, trò với trò nói riêng và 
góp phần hình thành mối quan hệ trong cộng đồng xã 
hội nói chung.

- SV coi việc học là của mình, phát huy được tính tích 
cực chủ động trong học tập.

- Hoạt động khám phá tạo ra hứng thú, đem lại niềm 
vui, thúc đẩy động cơ trong quá trình học tập.

- SV hiểu sâu, nhớ lâu, biết vận dụng linh hoạt những 
kiến thức đã học, đồng thời phát triển năng lực tư duy 
sáng tạo, năng lực giải quyết vấn đề gặp phải, từ đó có 
thể hòa nhập với xã hội hiện đại đang phát triển với tốc 
độ nhanh chóng.

2.2. Vận dụng phương pháp dạy học khám phá trong dạy học 
Xác suất và Thống kê cho sinh viên đại học 
Để SV được khám phá trong học Xác suất và Thống 

kê, giảng viên nên tạo ra các tình huống có vấn đề, đặt 
ra các câu hỏi, từ đó có thể yêu cầu SV nhận xét, tham 
gia vào hoạt động khám phá, sáng tạo và giải quyết các 
vấn đề. Khi thiết kế dạy học Xác suất và Thống kê cho 
SV đại học theo phương pháp dạy học khám phá thì 
giảng viên có thể thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Lựa chọn nội dung bài giảng có thể dạy học 
theo phương pháp dạy học khám phá. Cần lưu ý, xác 
định rõ trọng tâm của bài giảng, nội dung bài giảng 
phải phù hợp với chương trình chi tiết của học phần, 
việc lựa chọn nội dung phải phù hợp với khả năng, vừa 
sức với SV.

Bước 2: Thiết kế các tình huống cụ thể để SV có thể 
khám phá. Giảng viên chuẩn bị các câu hỏi gợi mở, dự 
kiến các phương án, các bước làm của SV, dự kiến các 
phương án sai mà SV hay gặp.

Bước 3: Nghiên cứu sâu các tình huống, từ các tình 
huống mà giảng viên đưa ra SV tìm hiểu các phương 
án, tìm hiểu lời giải, đưa ra các mối liên quan tương tự 
hay khái quát hóa, phát biểu một vấn đề nào đó.

Để đạt được hiệu quả cao của quá trình chiếm lĩnh 
kiến thức thì việc vận dụng phương pháp dạy học khám 

phá, đòi hỏi: 
Giảng viên hướng dẫn SV khi cần thiết, ở mức vừa 

đủ, đảm bảo cho SV hiểu chính xác họ phải làm gì trong 
mỗi hoạt động. 

SV phải có những kiến thức, kĩ năng cần thiết để thực 
hiện các hoạt động khám phá do giảng viên tổ chức.

Hoạt động khám phá của SV phải được giảng viên 
giám sát trong suốt quá trình thực hiện. Giảng viên cần 
chuẩn bị những câu hỏi mang tính gợi mở từng bước, 
giúp SV tự khám phá, tự tìm tòi để đi tới mục đích của 
hoạt động. Giảng viên có thể gợi ý, điều chỉnh các hoạt 
động, điều chỉnh kết quả của SV một cách hợp lí. 

Giảng viên nhận xét kết quả hoạt động của SV và đưa 
ra kết luận. Trong quá trình khám phá, SV nắm vững 
được kiến thức đã học đồng thời khám phá ra tri thức 
mới một cách chủ động.  

2.3. Một số tình huống về dạy học Xác suất và Thống kê cho 
sinh viên đại học theo phương pháp dạy học phám khá 
Hoạt động 1: Hoạt động khám phá công thức cộng 

xác suất
Tình huống 1: Một lớp học có 50 học sinh, trong đó 

có 25 em đăng kí học bồi dưỡng môn Toán và 30 em 
đăng kí học bồi dưỡng môn Ngữ văn, 15 em đăng kí 
học bồi dưỡng cả môn Ngữ văn và môn Toán. Chọn 
ngẫu nhiên một học sinh trong lớp đó, tìm xác suất sao 
cho chọn được em học sinh đăng kí học bồi dưỡng ít 
nhất 1 trong 2 môn Ngữ văn hoặc Toán.

Với kiến thức đã học ở phổ thông, SV có thể khám 
phá ra lời giải cho tình huống này, giảng viên chuẩn bị 
các câu hỏi gợi mở giúp SV khám phá.  

Dự kiến câu hỏi gợi mở:
Câu hỏi 1: Tính số học sinh đăng kí học bồi dưỡng 

môn Ngữ văn hoặc môn Toán. 
Câu hỏi 2: Gọi A và B lần lượt là biến cố chọn được 

học sinh đăng kí học bồi dưỡng môn Toán và Ngữ văn. 
Hãy biểu diễn biến cố chọn được học sinh đăng kí học 
bồi dưỡng ít nhất 1 trong 2 môn Ngữ văn hoặc Toán qua 
biến cố A và B.

Dự kiến lời giải:
Với kiến thức đã được trang bị ở phổ thông, SV có thể 

đưa ra được lời giải như sau: 
Xác suất để chọn được em học sinh đăng kí học bồi 

dưỡng môn Toán hoặc Ngữ văn hoặc cả Toán và Ngữ 
văn là:

 
25  30 - 15 4P

50 5
+

= =

Từ cách giải đã học ở phổ thông, giảng viên hướng 
dẫn SV giải quyết tình huống bằng cách biểu diễn qua 
các biến cố, giúp SV dần hình thành về mối quan hệ 
của 2 biến cố:

Nếu gọi A là biến cố chọn được học sinh đăng kí học 
bồi dưỡng môn Toán.
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B là biến cố chọn được học sinh đăng kí học bồi 
dưỡng môn Ngữ văn.

Khi đó, AB là biến cố chọn được học sinh đăng kí học 
bồi dưỡng cả Toán và Ngữ văn.

A∪B là biến cố chọn được học sinh đăng kí học bồi 
dưỡng ít nhất 1 trong 2 môn Ngữ văn hoặc Toán.  

Ta có: Số trường hợp đồng khả năng là: n = 50.
Số trường hợp thuận lợi cho A là: nA = 25.
Số trường hợp thuận lợi cho B là: nB = 30.
Số trường hợp thuận lợi cho AB là: nAB = 15.
Khi đó số trường hợp thuận lợi cho A∪B là: 

A B A B ABn n n n 25 30 15 40∪ = + − = + − =

Như vậy, SV có thể tính được xác suất chọn được em 
học sinh đăng kí học bồi dưỡng ít nhất 1 trong 2 môn 
Ngữ văn hoặc Toán: 

A Bn 40 4P (A B)
n 50 5
∪∪ = = = .

Với tình huống 1, SV bước đầu hiểu và khám phá ra 
mối quan hệ của 2 biến cố, tích và tổng của 2 biến cố. 
Để SV có thể có có cái nhìn trực diện và khám phá được 
công thức tính xác suất tổng của 2 hay nhiều biến cố, 
giảng viên đưa ra các tình huống về mối quan hệ của 2 
và 3 biến cố thông qua biểu đồ Venn. 

Tình huống 2: Biểu đồ 1 dưới đây thể hiện quan hệ 
của 2 biến cố A và B: 

  

Biểu đồ 1: Quan hệ của hai biến cố A và B

Hãy xây dựng công thức tính P(A∪B)=?
Giảng viên lựa chọn tình huống này phù hợp với khả 

năng nhận thức của SV, bằng hình ảnh trực quan tạo ra 
môi trường học tập cho SV giải quyết vấn đề. Từ biểu 
đồ, SV tự nhìn nhận vấn đề hoặc có thể trao đổi theo 
nhóm để đưa ra các hướng giải quyết. Căn cứ vào quá 
trình khám phá của SV, giảng viên có thể đưa ra các câu 
hỏi gợi mở để SV có thể tư duy sáng tạo và khám phá 
ra lời giải. 

Dự kiến câu hỏi gợi mở:
Câu hỏi 1: Hai biến cố A và B trong biểu đồ Venn trên 

có độc lập với nhau không?
Câu hỏi 2: Tìm số trường hợp thuận lợi cho biến cố 

A∪B?
Câu hỏi 3: Tìm xác suất xảy ra biến cố A∪B theo định 

nghĩa cổ điển?
Câu hỏi 4: Tìm xác suất xảy ra biến cố A∪B trong 

trường hợp A và B là hai biến cố độc lập?

Câu hỏi 5: Tìm xác suất xảy ra biến cố A∪B trong 
trường hợp A và B là hai biến cố xung khắc?

Dự kiến lời giải: 
Gọi: Số trường hợp có thể xảy ra là: n.
Số trường hợp thuận lợi cho A là: nA.
Số trường hợp thuận lợi cho B là: nB.
Số trường hợp thuận lợi cho AB là: nAB = 15.
Số trường hợp thuận lợi cho A∪B là: A Bn ∪

Từ biểu đồ Venn có: A B A B ABn n n n∪ = + − .

Khi đó ta có:
A B AB A B ABn    n   n n n nP(A B)

n n n n
+ −

∪ = = + −

P(A B) P(A) P(B) P(AB).⇒ ∪ = + −

Với câu hỏi 4 và 5, SV sẽ phải tư duy, trao đổi về các 
trường hợp đặc biệt của công thức xác suất tổng của 2 
biến cố.

Trường hợp đặc biệt: 
Nếu A và B là 2 biến cố đối lập, thì: 
AB = φ  và A B∪ = Ω .
P(AB) = 0 và P(A∪B) = 1.
Khi đó: 
P(A B) P(A) P(B) P(AB)∪ = + −  = P(A) + P(B) = 1.

Nếu A và B là 2 biến cố xung khắc thì: AB = φ.
Khi đó: P(A∪B) = P(A) + P(B) – P(φ) = P(A) + P(B).
Từ Biểu đồ ở tình huống 2, SV tự tìm tòi, khám phá 

và độc lập tư duy để có thể tự khám phá ra công thức 
tìm xác suất tổng của hai biến cố. Đồng thời, thông qua 
các câu hỏi gợi mở, SV có thể tự suy luận và khám phá 
các trường hợp đặc biệt về hai biến cố xung khắc và hai 
biến cố đối lập.

Tình huống 3: Xác định công thức tổng trong trường 
hợp 3 biến cố.

Biểu đồ 2 dưới đây thể hiện quan hệ của 3 biến cố A, 
B và C. Từ đó, xây dựng công thức tính xác suất tổng P
(A B C)∪ ∪ = ?

Biểu đồ 2: Mối quan hệ của 3 biến cố A, B và C

Tình huống này là mở rộng của tình huống 2, nếu chỉ 
giới thiệu công thức thì SV khó hiểu và dễ dẫn đến sai 
lầm. Vì vậy, bằng Biểu đồ 2, SV dễ dàng liên tưởng, 
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suy luận và khám phá công thức cộng xác suất của 3 
biến cố.   

Dự kiến câu hỏi gợi mở:
Câu hỏi 1: Tìm số trường hợp thuận lợi cho biến cố 

(A B C)∪ ∪ ?
Câu hỏi 2: Xác định công thức tính xác suất của tổng 

(A B C)∪ ∪ .

Câu hỏi 3: Xác định công thức xác suất tổng ở câu hỏi 
2 trong trường hợp 3 biến cố A, B và C đôi một xung 
khắc. 

Câu hỏi 4: Xác định công thức xác suất tổng cho 
trường hợp tổng quát n biến cố A1, A2, ..., An (n là số tự 
nhiên lớn hơn 2). 

Dự kiến lời giải: 
Gọi: Số trường hợp có thể xảy ra là: n.
Số trường hợp thuận lợi cho A là: nA.
Số trường hợp thuận lợi cho B là: nB.
Số trường hợp thuận lợi cho C là: nC.
Số trường hợp thuận lợi cho AB là: nAB.
Số trường hợp thuận lợi cho AC là: nAC.
Số trường hợp thuận lợi cho AB là: nBC.
Số trường hợp thuận lợi cho ABC là nABC.

Số trường hợp thuận lợi cho (A B C)∪ ∪ là: CBAn ∪∪ .

Từ Biểu đồ Venn ta có:

 A B C A B C AC AB BC ABCn n n n n n n n∪ ∪ = + + − − − +

Khi đó:
A B C C AC BC ABCA B ABn n n n nn  n nP(A B C)

n n n n n n n n
∪ ∪∪ ∪ = = + + − − − +

P(A B C) P(A) P(B) P(C) P(AC) P(AB) P(BC) P(ABC)⇒ ∪ ∪ = + + − − − +

Trường hợp đặc biệt: 3 biến cố A, B và C đôi một 
xung khắc: AB =φ; BC =φ ; AC =φ ; ABC =φ ; 

Suy ra: P(AB) = P(AC) = P(BC) = P(ABC) = 0.
Khi đó: P(A B C) P(A) P(B) P(C)∪ ∪ = + + .

Mở rộng: 
Xét n biến cố A1, A2, ..., An.

1 2 n 1 2 n 1 2 2 3P(A A ... A ) P(A ) P(A ) ... P(A ) P(A A ) P(A A )∪ ∪ ∪ = + + + − − −
n 1

n-1 n 1 2 n... P(A A ) ... ( 1) .P(A A ...A )−− + + −

Trường hợp đặc biệt: Nếu n biến cố A1, A2, ..., An đôi 
một xung khắc thì: 

1 2 n 1 2 nP(A A ... A ) P(A ) P(A ) ... P(A )∪ ∪ ∪ = + + + .

Thông qua tình huống 3, SV tự khám phá và hiểu rõ 
về công thức tính xác suất tổng của 3 hay nhiều biến cố 
và các trường hợp đặc biệt của công thức này. 

Tình huống 4: Củng cố công thức tính xác suất tổng.
Trong một vùng dân cư, tỉ lệ người mắc bệnh huyết 

áp là 15% và tỉ lệ người mắc bệnh tim là 7%, tỉ lệ người 
mắc cả hai loại bệnh là 5%. Chọn ngẫu nhiên một người 
ở vùng đó, tìm xác suất để người đó không mắc cả bệnh 
tim và bệnh huyết áp. Giảng viên đưa ra tình huống 4 

để SV tự tìm tòi khám phá nhằm củng cố kiến thức và 
giúp SV nắm chắc kiến thức về công thức xác suất tổng. 

Dự kiến câu hỏi gợi mở:
Câu hỏi 1: Liệt kê các trường hợp xảy ra khi chọn 

ngẫu nhiên một người ở trong vùng dân cư.
Câu hỏi 2: Xác định biến cố đối lập của biến cố chọn 

được người mắc ít nhất một loại bệnh (bệnh tim hoặc 
bệnh huyết áp).

Dự kiến lời giải: 
Đối với tình huống này, SV có thể lập luận như sau: 
Gọi: A là biến cố chọn được người mắc bệnh huyết 

áp.
B là biến cố chọn được người mắc bệnh tim.
C là biến cố chọn được người không mắc cả bệnh tim 

và bệnh huyết áp. 
Khi đó: AB là biến cố chọn được người mắc cả bệnh 

tim và bệnh huyết áp.
A∪B là biến cố chọn được người mắc ít nhất một loại 

bệnh (bệnh bệnh tim hoặc huyết áp). 
C A B= ∪ .
Ta có: P(A) = 0,15; P(B) = 0,07 và  P(AB) = 0,05.
Áp dụng công thức cộng xác suất: 
P(A B) P(A) P(B) P(AB)∪ = + −

                = 0,15 + 0,07 – 0,05 = 0,17. 
Do đó: 

P(C) 1 P(C) 1 P(A B) 1 0,17 0,83= − = − ∪ = − =

Hoạt động 2: Hoạt động khám phá công thức 
Bernoulli

Trong bài công thức Bernoulli, thay vì giới thiệu công 
thức Bernoulli và cho ví dụ áp dụng thì giảng viên đưa 
ra tình huống và yêu cầu SV tự xây dựng công thức 
bằng các kiến thức đã học từ các bài học trước. 

Tình huống 5: Xây dựng công thức Bernoulli. 
Cho n phép thử Bernoulli, trong mỗi phép thử xuất 

hiện biến cố A hoặc A̅. Biết P(A) = p, tìm xác suất để có 
k (với 0 k n≤ ≤ ) lần xuất hiện biến cố A trong n phép 
thử. 

Dự kiến câu hỏi gợi mở: 
Câu hỏi 1: Tính xác suất để lần đầu tiên xuất hiện biến 

cố A và n – 1 lần tiếp theo xuất hiện biến cố A̅.
Câu hỏi 2: Tính xác suất để trong n lần có 1 lần bất kì 

xuất hiện biến cố A và n – 1 lần còn lại xuất hiện biến 
cố A̅.

Câu hỏi 3: Biểu diễn biến cố trong trường hợp có k 
lần đầu xuất hiện biến cố A và n- k lần tiếp theo xuất 
hiện biến cố A̅ trong n phép thử.

Câu hỏi 4: Tính xác suất của biến cố ở câu hỏi 3.
Câu hỏi 5: Có bao nhiêu trường hợp trong n phép thử 

có k lần bất kì xuất hiện biến cố A và n – k lần còn lại 
xuất hiện biến cố A̅. 

Câu hỏi 6: Tính xác suất để trong n phép thử có k lần 
xuất hiện biến cố A.
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Dự kiến lời giải:     
Gọi Ai là biến cố xuất hiện biến cố A trong phép thử 

thứ i ( 1,n)i = .

Ta có: P(Ai) = p;  P(A̅i) = 1 – p.
Câu hỏi 1: Biến cố lần đầu xuất hiện biến cố A và n – 

1 lần tiếp theo xuất hiện biến cố A̅ là:  1 2 3 nA .A .A ...A .

⇒ 1 2 3 n 1 2 3 nP(A ..A ..A ....A ) P(A ).P(A ).P(A )...P(A )=

=  p.(1 – p)n-1.
Câu hỏi 2: Số trường hợp biến cố A xuất hiện 1 lần 

bất kì và n – 1 lần còn lại xuất hiện biến cố A̅ là số cách 
chọn ra 1 phép thử xuất hiện biến cố A trong n phép thử, 

số cách chọn đó là 1
nC = n (cách chọn).

Do đó xác suất để trong n lần có 1 lần bất kì xuất hiện 
biến cố A và n – 1 lần còn lại xuất hiện biến cố A̅ là: 

Pn(1; p) = 
1
nC  p1.(1-p)n-1.

Câu hỏi 3: Gọi B là biến cố trong n phép thử có k lần 
đầu xuất hiện biến cố A và n – k lần tiếp theo xuất hiện 
biến cố A̅: 

 
1 2 k k 1 k 2 n

k n-k

B A A ....A .A .A ...A+ +=
 

.

Câu hỏi 4:
k 11 2 k k 2 nP(B) P(A ).P(A )...P(A ).P(A ).P(A )...P(A )+ +=

.

⇒ P(B) = pk.(1-p)n-k.
Câu hỏi 5: Số trường hợp có k lần xuất hiện biến cố 

A (xuất hiện k lần bất kì) và n – k lần còn lại xuất hiện 
biến cố A̅ trong n phép thử là số cách chọn ra k lần xuất 
hiện biến cố A trong n phép thử: Có k

nC  trường hợp. 

Câu hỏi 6: Xác suất để trong n phép thử có k lần xuất 
hiện biến cố A: Pn(k; p) = k

nC  pk.(1-p)n-k.

Thông qua cách xác định số trường hợp biến cố A 
xuất hiện k lần trong n phép thử, SV có thể khám phá 
ra công thức xác suất Bernoulli, đồng thời hiểu được 
bản chất và cách tính xác suất theo công thức Bernoulli. 

Tình huống 6: Củng cố tính xác suất theo công thức 
Bernoulli.  

Trong một đợt sản xuất, một máy sản xuất ra 10 sản 
phẩm loại A với xác suất sản xuất được sản phẩm đạt 
tiêu chuẩn là 0,95. Tìm xác suất sao cho trong đợt sản 
xuất máy đó sản xuất:

a. Có đúng 2 sản phẩm không đạt tiêu chuẩn.
b. Có ít nhất 1 sản phẩm không đạt tiêu chuẩn. 
Dự kiến câu hỏi gợi mở: 
Câu hỏi 1: Nêu điều kiện để n phép thử là n phép thử 

Bernoulli.
Câu hỏi 2: Kiểm tra 10 lần sản xuất có phải là 10 phép 

thử Bernoulli không?
Câu hỏi 3: Xác định số trường hợp máy sản xuất được 

đúng 2 sản phẩm không đạt tiêu chuẩn.

Câu hỏi 4: Xác định biến cố đối lập với biến cố có ít 
nhất một sản phẩm không đạt tiêu chuẩn.

Dự kiến lời giải:
Câu hỏi 1 và 2 SV liên tưởng đến phép thử Bernoulli.
Coi việc sản xuất ra 1 sản phẩm là một phép thử. 
Gọi A là biến cố sản phẩm sản xuất ra không đạt tiêu 

chuẩn thì A̅ là biến cố sản phẩm sản xuất ra đạt tiêu 
chuẩn.  

Ta có: P(A̅) = 0,95 và P(A) = 1 – 0,95 = 0,05
Máy sản xuất ra 10 sản phẩm, ta có n = 10 phép thử 

Bernoulli với xác suất xảy ra biến cố A trong mỗi phép 
thử là 0,05. 

Câu hỏi 3: Với 10 lần sản xuất thì khả năng để máy 
chỉ sản xuất được 2 sản phẩm không đạt tiêu chuẩn và 
8 sản phẩm đạt tiêu chuẩn. 

Theo công thức Bernoulli ta có: 
P10(2; 0,05) = 2

10C  0,052.0,958 ≈ 0,0746.

Câu hỏi 4: Áp dụng công thức Bernoulli cho trường 
hợp cả 10 sản phẩm đều đạt chất lượng: 

P10(10; 0,95) = 10
10C  0,050.0,9510 ≈ 0,5987.

Xác suất để có ít nhất 1 sản phẩm không đạt chất 
lượng là: 

1 - P10(10; 0,95) ≈ 1 – 0,5987 = 0,4013.
Hoạt động 3: Hoạt động khám phá lời giải bài toán 

kiểm định giả thuyết thống kê
Tình huống 7: Định lượng hàm lượng của 2 lô thuốc 

loại 0,1g ta thu được kết quả:

Hàm lượng (mg)    96 97 98 99 100 101 102

Số thuốc lô A   5 15 25 20 12 8 7

Số thuốc lô B     3 7 15 25 30 14 8

Với mức ý nghĩa 0,05 hãy so sánh hàm lượng trung 
bình của 2 lô thuốc trên. 

Khi cần thiết giảng viên có thể đưa ra các câu hỏi để 
SV từng bước hiểu được ý nghĩa của bài toán kiểm định 
giả thuyết thống kê và khám phá ra lời giải của bài toán 
dạng này. 

Dự kiến câu hỏi gợi mở:
Câu hỏi 1: Hãy nhận dạng kiểm định của bài toán.
Câu hỏi 2: Nêu giả thuyết ban đầu H0 và đối thuyết 

H1 cho bài toán.
Câu hỏi 3: Xác định tiêu chuẩn kiểm định.
Câu hỏi 4: Xác định miền tiêu chuẩn.
Câu hỏi 5: Đưa ra kết luận cho:
Dự kiến lời giải:
Câu hỏi 1: Với tình huống này, SV nhận xét đây là 2 

mẫu A và B là độc lập. Do vậy, đây là dạng bài toán so 
sánh trung bình của hai mẫu độc lập. 

Câu hỏi 2: Giả thuyết H0: Hàm lượng trung bình của 
hai lô thuốc là như nhau.
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Câu hỏi 3: SV tính giá trị trung bình và phương sai 
của từng mẫu:

Ax 98,77;= 2
As 2,52398;= Bvà  x 99,43;=

2
Bs 2,04921;  =

Tiêu chuẩn kiểm định: t = -3, 027
Câu 4: Với t0,05/2 = 1,96 ta có: 0,05/2 t t>  nên bác bỏ 

giả thuyết H0. 
Câu 5: Vậy hàm lượng trung bình của hai lô thuốc 

khác nhau có ý nghĩa thống kê. 
Dựa vào các câu hỏi gợi mở, SV có thể đưa ra lời giải 

và khám phá ra các bước giải của một bài toán kiểm 
định giả thuyết thống kê. 

Bước 1: Nhận dạng bài toán.
Bước 2: Đặt giả thuyết ban đầu.

Bước 3: Tìm chuẩn kiểm định.
Bước 4: Xác định miền tiêu chuẩn kiểm định.
Bước 5: Kết luận. 

3. Kết luận
Dạy học khám phá là một trong những phương pháp 

đảm bảo tính tích cực của SV, đồng thời phát triển tư 
duy, kĩ năng vận dụng. Tuy nhiên, để thực hiện được 
phương pháp này cần có sự hỗ trợ của phương tiện dạy 
học, giảng viên phải đầu tư cho giáo án công phu, trong 
dạy học phải có sự kết hợp hài hòa giữa giảng viên và 
SV để tạo ra sự cộng hưởng. Mức độ thành công như 
thế nào tùy thuộc vào những vấn đề mà giảng viên đưa 
ra và phải thật sự khéo léo trong khâu tổ chức, vận dụng 
linh hoạt cho từng đối tượng SV.
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ABSTRACT: Probability and statistics are widely used in most fields such 
as economics, society, medicine, science and technology, etc. However, 
teaching probability and statistics at university is difficult because students 
are easy to confuse and make mistakes when solving all kinds of problems 
about probability and statistics. This article proposes an innovative 
method in teaching, which is applying the discovery teaching method into 
teaching probability and statistics for university students. This method not 
only contributes to improving the quality of education at higher education 
institutes but also improving students’ creative thinking capacity, inspiring 
the ability to explore of students.
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