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Abstract: In this article, we present the research results to enhance the practical situation in career
teaching in the Probability - Statistics module for students at Thai Nguyen University of
Agriculture and Forestry through clear descriptions on levels and situations. The measures are
designed to enhance the actual situation in the teaching for students to improve knowledge and
skills of collecting information and processing statistics in the learning process. These results are
extensible in the training of students in Agriculture and Forestry sector at universities and colleges.
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1. Mở đầu
Để góp phần thực hiện mục tiêu gắn đào tạo với hoạt
động nghề nghiệp cho sinh viên (SV), việc tăng cường
khai thác, sử dụng các tình huống thông qua các ví dụ,
các bài tập có liên quan đến thực tiễn ngành nghề trong
quá trình dạy học Xác suất - Thống kê (XSTK) được coi
là một trong những nhiệm vụ của học phần XSTK trong
chương trình đào tạo ở Trường Đại học Nông Lâm - Đại
học Thái Nguyên [1].
Sau khi học học phần XSTK, sinh viên (SV) phải tích
lũy đủ kiến thức, kĩ năng về thu thập thông tin và xử lí số
liệu thống kê để SV tiếp tục học tốt các học phần cơ sở,
chuyên ngành: Thống kê trong Nông nghiệp, Phương
pháp thí nghiệm trong chuyên ngành Trồng trọt, Chăn
nuôi, Lâm nghiệp… và từng bước vận dụng XSTK vào
nghiên cứu, và thực tiễn sản xuất nông lâm nghiệp phục
vụ cho cuộc sống con người. Điều này đòi hỏi SV phải
có các kĩ năng cơ bản như: Thu - nhận thông tin toán học
(TH) từ tình huống thực tiễn (THTT); Thiết lập mô hình
toán học của THTT; Làm việc với mô hình TH; Áp dụng
mô hình toán học vào THTT (khả năng ước lượng trong
xử lí các thông tin thực tiễn từ THTT); Lựa chọn phương
án tối ưu trong xử lí các THTT [2]...
Trong quá trình dạy học học phần XSTK, việc tạo
điều kiện cho SV có cơ hội tiếp cận với bài toán, các thuật
ngữ chuyên môn của lĩnh vực nghề nghiệp tương lai…
sẽ giúp SV có hứng thú, động lực trong việc tìm hiểu và
giải quyết vấn đề, từ đó thấy được ứng dụng của XSTK
đối với chuyên ngành đang học. Đồng thời việc tăng
cường các THTT nghề nghiệp một cách hợp lí tạo ra môi
trường giúp SV hiểu rõ các sự việc, bước đầu hình thành
lối suy nghĩ, phân tích và kĩ năng giải quyết các vấn đề
liên quan đến nghề nghiệp và trong cuộc sống sau này.
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Hiện nay, có nhiều nghiên cứu khác nhau về vấn đề
dạy học các học phần Toán theo hướng gắn với thực tiễn
nghề nghiệp sau đào tạo, dạy học XSTK theo hướng gắn
với nghề nghiệp sau đào tạo. Chẳng hạn như, nghiên cứu
của Nguyễn Thị Thu Hà về vấn đề tăng cường vận dụng
toán học vào thực tiễn cho SV khối ngành kinh tế, kĩ thuật
nhằm nâng cao hiệu quả dạy học, đáp ứng mục tiêu đào
tạo nghề [2] hay nghiên cứu của Phan Văn Lý về vấn đề
dạy học Toán ở trường cao đẳng sư phạm theo hướng tăng
cường vận dụng toán học vào thực tiễn [3]. Về dạy học
XSTK, có thể chỉ ra một số nghiên cứu như sau: nghiên
cứu của Phạm Thị Hồng Hạnh nhằm xây dựng các biện
pháp dạy học XSTK theo hướng phát triển năng lực nghề
nghiệp cho SV cao đẳng khối ngành kế toán [4]; nghiên
cứu Võ Thị Huyền cũng nghiên cứu về việc dạy học
Thống kê nhằm gắn với thực tiễn nghề nghiệp trong
Trường Đại học Cảnh sát Nhân dân [5],... Bài viết này sẽ
trình bày một số biện pháp tăng cường THTT nghề nghiệp
trong dạy học XSTK cho SV Trường Đại học Nông Lâm
- Đại học Thái Nguyên nhằm hỗ trợ phát triển nghề nghiệp
và nâng cao chất lượng dạy học học phần này.
2. Nội dung nghiên cứu
Dưới đây, chúng tôi sẽ trình bày một số biện pháp
(hay kĩ thuật) tổ chức dạy học học phần XSTK nhằm tăng
cường THTT nghề nghiệp cho SV.
2.1. Tổ chức cho sinh viên tiếp cận và sử dụng kiến
thức thuộc học phần Xác xuất - Thống kê vào giải các
bài tập có thuật ngữ liên quan đến ngành nghề
Trong quá trình dạy học môn XSTK, có thể cho SV
làm quen, tiếp cận với các ví dụ, bài toán, các thuật ngữ
liên quan đến ngành nghề bằng nhiều cách khác nhau,
thông qua các câu hỏi, cách đặt vấn đề hay trang bị một
số thông tin nào đó liên quan đến ngành nghề của SV.
Biện pháp này có thể được triển khai theo các bước sau:
Email: maithingocan@tuaf.edu.vn
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Bước 1: Xác định kiến thức, lựa chọn ví dụ, bài tập,
thuật ngữ liên quan đến ngành nghề. Giảng viên (GV)
cần tìm kiếm, tích lũy, lựa chọn hệ thống ví dụ, bài tập,
thuật ngữ liên quan đến ngành nghề khi đưa và dạy học.
Từ đó, cùng một nội dung kiến thức, căn cứ vào đối
tượng SV (ngành Trồng trọt, Chăn nuôi, hay Lâm
nghiệp) và nhận thức cụ thể của từng đối tượng để đưa
ra ví dụ, bài tập cho phù hợp).
Bước 2: Tổ chức hướng dẫn SV giải các ví dụ, bài
tập, giải thích thuật ngữ và hiểu rõ được kết quả thu được.
Sau khi hướng dẫn SV giải các ví dụ, bài tập, GV cung
cấp thêm những kiến thức thực tiễn có liên quan. Việc
lồng ghép các bài tập như vậy trong quá trình giảng dạy
sẽ tạo điều kiện cho SV hiểu được các thuật ngữ đã đưa
ra. GV không nhất thiết phải tìm cách định nghĩa các
thuật ngữ đó mà chúng ta sẽ được làm rõ thông qua việc
phân tích, giảng giải những ví dụ, bài tập cụ thể. Đồng
thời, qua những bài tập đó SV biết nhìn nhận môn học
dưới góc độ ứng dụng của XSTK trong ngành nghề của
mình và rèn luyện được khả năng phát hiện và giải quyết
vấn đề trong thực tiễn.
Để thực hiện tốt bước này GV cần thực hiện: Giúp
SV hiểu đề bài toán, phân tích dữ liệu; Hướng dẫn SV
tìm lời giải bài toán; Hướng dẫn SV tìm hiểu được ý
nghĩa của kết quả thu được.
Bước 3: Tăng cường các ví dụ, bài toán XSTK về tích
hợp một số thuật ngữ liên quan đến ngành nghề nhằm
định hướng nghề nghiệp cho SV. GV đưa ra một số ví
dụ, bài tập có nội dung, hoặc có sử dụng thuật ngữ liên
quan đến ngành nghề ở những tình huống, bài toán khác
nhau mang tính chất điển hình. Tạo điều kiện cho SV cơ
hội tổng hợp và mở rộng hiểu biết của mình đồng thời
thấy được mức độ quan trọng của XSTK đối với thực
tiễn nghề nghiệp.
Ví dụ 1: Khi dạy bài “Công thức xác suất cổ điển”.
Về mục tiêu bài học: SV nắm được công thức xác
suất cổ điển, tính chất, ưu điểm và hạn chế khi sử dụng
công thức này, khả năng sử dụng vào việc giải các bài
toán thực tiễn 0, 0.
* Bước 1: Xác định kiến thức, lựa chọn ví dụ, bài tập
thuật ngữ liên quan đến ngành nghề. Xét ví dụ sau (Cho
ngành Trồng trọt) 0: “Một kĩ sư nông nghiệp có hai hộp
hạt giống cùng loại: Hộp 1 có 12 hạt giống trong đó 8
hạt đủ tiêu chuẩn, hộp 2 có 12 hạt giống trong đó có 9
hạt đủ tiêu chuẩn. Chọn ngẫu nhiên từ mỗi hộp ra 1 hạt
giống. Tìm xác suất để trong hai hạt lấy ra:
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a) Có một hạt đủ tiêu chuẩn, một hạt không đủ tiêu
chuẩn.
b) Lấy được ít nhất 1 hạt đủ tiêu chuẩn.
c) Lấy được 2 hạt đủ tiêu chuẩn”.
* Bước 2: Hướng dẫn SV giải bài tập và hiểu được ý
nghĩa của kết quả thu được.
Phép thử chọn ngẫu nhiên từ mỗi hộp ra một hạt
giống cho ta số các biến cố sơ cấp đồng khả năng trong
không gian mẫu là:
1
1
n(S) = C12
. C12
= 144.
a) Gọi biến cố A = “Trong hai hạt lấy ra có một hạt
đủ tiêu chuẩn, một hạt không đủ tiêu chuẩn”, khi đó số
các biến cố sơ cấp thuận lợi cho A là C81 . C31 + C41 . C91 =
60. Vậy xác suất trong hai hạt lấy ra có một hạt đủ tiêu
60
chuẩn, một hạt không đủ tiêu chuẩn là P(A) = 144=
0,417.
b) Gọi biến cố B = “Lấy được ít nhất 1 hạt đủ tiêu
chuẩn”, khi đó số các biến cố sơ cấp thuận lợi cho B là
C81 . C31 + C41 . C91 + C81 . C91 = 132. Vậy xác suất lấy được
132
ít nhất 1 hạt đủ tiêu chuẩn là P(B) = 144 = 0,917.

c) Gọi C = “Lấy được 2 hạt đủ tiêu chuẩn”, khi đó số
các biến cố sơ cấp thuận lợi cho C là C81 . C91 = 72. Vậy
72
xác suất lấy được 2 hạt đủ tiêu chuẩn là P(C) = 144 =
0,50.
* Bước 3: Tăng cường các ví dụ, bài toán XSTK về
tích hợp một số thuật ngữ liên quan đến ngành nghề
nhằm định hướng nghề nghiệp cho SV. GV có thể đưa
một số tình huống cho các ngành Chăn nuôi, Lâm
nghiệp, Kinh tế....
Ví dụ 2: Khi dạy bài “ Công thức XS đầy đủ - Công
thức Bayes”
Về mục tiêu bài học: SV hiểu được công thức XS
đầy đủ và công thức Bayes, vận dụng công thức làm
bài tập, hiểu được ý nghĩa, khả năng ứng dụng của các
công thức này vào bài toán thực tiễn trong ngành nghề
tương lai 0, 0.
* Bước 1: Xác định kiến thức, lựa chọn ví dụ, bài tập
thuật ngữ liên quan đến ngành nghề.
Xét ví dụ sau (Cho ngành Lâm nghiệp) 0: “Một dự án
trồng cây lâm nghiệp nhận giống cây trồng từ 3 cơ sở
sản xuất giống cây trồng. Trung bình cơ sở 1 cung cấp
35%, cơ sở 2 cung cấp 40%, cơ sở 3 cung cấp 25% tổng
số giống cây trồng của dự án. Trong đó khoảng 90% cây
giống do cơ sở 1 cung cấp là đủ tiêu chuẩn, 85% cây
giống do cơ sở 2 cung cấp là đủ tiêu chuẩn, 80% cây
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giống do cơ sở 3 cung cấp là đủ tiêu chuẩn. Lấy ngẫu
nhiên một cây trồng của dự án để kiểm tra.
a) Tính xác suất để cây trồng lấy ra đủ tiêu chuẩn.
b) Giả sử cây lấy ra đủ tiêu chuẩn, theo anh (chị) cây
đó có khả năng do cơ sở nào cung cấp”.
* Bước 2: Hướng dẫn SV giải bài tập và hiểu được ý
nghĩa của kết quả thu được.
Gọi A là biến cố “Cây trồng lấy ra là đủ tiêu chuẩn”;
Ai là biến cố “Cây giống của cơ sở i cung cấp” với i =
1; 2; 3. Khi đó, các Ai là hệ đầy đủ. Theo công thức xác
suất đầy đủ, ta có:
P(A) = P(A1 ). P(A/A1 ) + P(A2 ). P(A/A2 )
+ P(A3 ). P(A/A3 )
= 0,35.0,9 + 0,40.0,85 + 0,25.0,8 = 0,855
Theo công thức Bayes:
P(A1 ).P(A/A1 )

P(A1 ⁄A) =

P(A)
P(A2 ).P(A/A2 )

P(A2 ⁄A) =

P(A)

P(A3 ).P(A/A3 )

P(A3 ⁄A) =

P(A)

=
=
=

0,35.0,9
0,855
0,855

0,25.0,80
0,855

Từ bảng trên ta có:

= 0,368.

0,40.0,85

b) Với độ tin cậy 95% hãy ước lượng trọng lượng
trung bình của giống lợn lai F1 đó”.
* Bước 2: Hướng dẫn SV giải bài tập và hiểu được ý
nghĩa của kết quả thu được.
Từ bảng số liệu trên, ta lập bảng:
Thứ
xi
mi
ti
mi t i
t 2i
mi . t 2i
tự
1
39
5
-2
-10
4
20
2
40
6
-1
-6
1
6
3
41
11
0
0
0
0
4
42
7
1
7
1
7
5
43
5
2
10
4
20
6
44
1
3
3
9
9
35
4
55
Σ
x̅ = x0 +

= 0,398

h
n

∑61 mi t i = 41 +

h2

s2 = n ∑61 mi . t 2i
41,114)2 = 1,557

= 0,234.

Kết luận:
a) Xác suất để cây trồng lấy ra đủ tiêu chuẩn là
85,5%;
b) Nếu cây lấy ra đủ tiêu chuẩn, thì cây đó có khả
năng do cơ sở 2 cung cấp.
* Bước 3: Tăng cường các ví dụ, bài toán XSTK về
tích hợp một số thuật ngữ liên quan đến ngành nghề
nhằm định hướng nghề nghiệp cho SV. GV đưa thêm
một số ví dụ cho các ngành khác.
Ví dụ 3: Khi dạy bài “Ước lượng kì vọng của biến
ngẫu nhiên tuân theo quy luật phân phối chuẩn”.
Về mục tiêu bài học: SV biết xử lí số liệu thống kê
trên bảng số liệu, nắm được cách tính kì vọng của biến
ngẫu nhiên và ước lượng kì vọng của biến ngẫu nhiên với
độ tin cậy cho trước, khả năng vận dụng của bài toán
trong thực tiễn nghề nghiệp 0, 0.
* Bước 1: Xác định kiến thức, lựa chọn ví dụ, bài tập
thuật ngữ liên quan đến ngành nghề. Xét ví dụ sau (Cho
ngành Chăn nuôi) 0: “Khi kiểm tra trọng lượng của 35
con lợn giống lai F1 của một trại thực tập. Kết quả cho
như sau:
Trọng
lượng
39
40
41
42
43
44
(X kg)
Số con
5
6
11
7
5
1
a) Hãy chỉ ra ước lượng trọng lượng của giống lợn
lai F1 nói trên.
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s ,2 =

n
n−1

4

35

–

= 41,114
55

(x̅ − x0 )2 = − (41 −
35

35

s2 = 1,558 = 1,558 ⟹ s, = √s ,2
34

=√1,558 = 1,248
Với
γ = 0,95 ⟹ α = 0,05 ⟹ U1−α⁄2 =
U0,975 = 1,96.
Ta có ε =

s,
√n

U1−α⁄2= 0,413. Nên ta có : x̅ −

ε =41,114 – 0,413= 40,701; x̅ + ε = 41,114 +0,413=
41,527.
Vậy:
a) Ước lượng trọng lượng của giống lợn lai F1 nói
trên là 41,114 (kg);
b) Với độ tin cậy 95% thì trọng lượng trung bình của
giống lợn lai F1 đó nằm trong khoảng (40,701; 41,527) (kg).
* Bước 3: Tăng cường các ví dụ, bài toán XSTK về
tích hợp một số thuật ngữ liên quan đến ngành nghề
nhằm định hướng nghề nghiệp cho SV. GV đưa thêm
một số ví dụ cho các ngành khác.
2.2. Tổ chức cho sinh viên liên tưởng kiến thức Xác
suất - Thống kê cần sử dụng và kiến thức thuộc lĩnh
vực nghiên cứu để giải quyết vấn đề
Để SV liên tưởng kiến thức XSTK và kiến thức
thuộc lĩnh vực nghiên cứu để giải quyết vấn đề, GV có
thể giao nhiệm vụ học tập cho SV bằng các cách sau: GV
đưa ra số liệu ban đầu, SV liên tưởng kiến thức cần sử
dụng và lập bài toán phù hợp với lĩnh vực nghề của mình.
Chẳng hạn, giảng viên đưa ra bảng số liệu như sau và yêu
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cầu SV phát biểu bài toán XSTK liên quan đến ngành
nghề được đào tạo của mình:
X 25 30 33 34 35 36 37 39 40
𝑚𝑖 6 13 38 74 106 85 30 10 3
Kết quả thu được từ nhóm SV ngành Trồng trọt: Bài
toán: Điều tra 365 điểm trồng lúa của một huyện có bảng
số liệu như sau:
Năng suất
25 30 33 34 35 36 37 39 40
(X-tạ/ha)
Số điểm
trồng lúa 6 13 38 74 106 85 30 10 3
(𝑚𝑖 )
Với độ tin cậy 95% có thể nói năng suất lúa trung
bình của huyện đó nằm trong khoảng nào? Giả thiết
năng suất lúa là đại lượng ngẫu nhiên tuân theo quy
luật phân phối chuẩn.
Kết quả thu được từ nhóm SV ngành Chăn nuôi:
Bài toán: Để có số liệu về trọng lượng trung bình
của giống lợn lai của một trại, người ta tiến hành
kiểm tra cân nặng của 365 con giống và có bảng số
liệu như sau:
Trọng
lượng
25 30 33 34 35 36 37 39 40
(X-kg)
Số con
6 13 38 74 106 85 30 10 3
(𝑚𝑖 )

GV có thể chia lớp thành 3 nhóm giao bài tập về nhà
cho SV (Thời gian: 2 tuần) với các nhiệm vụ như sau:
Nhóm 1: Tìm 5 ví dụ (có lời giải chi tiết) có mối liên
hệ giữa môn XSTK với môn Phương pháp thí nghiệm
đồng ruộng.
Nhóm 2: Tìm 5 ví dụ (có lời giải chi tiết) có mối liên
hệ giữa môn XSTK với môn Thống kê trong Lâm nghiệp.
Nhóm 3: Tìm 5 ví dụ (có lời giải chi tiết) có mối liên
hệ giữa môn XSTK với môn Phương pháp nghiên cứu
trong chăn nuôi.
Sau đó, tùy thuộc vào thời lượng của chương trình
môn học mà GV sẽ tổ chức cho SV làm các nhóm báo
cáo trên lớp, thảo luận và các nhóm tự in tài liệu (đã
chỉnh sửa sau buổi thảo luận) phát cho các bạn nhóm
khác. Khi đó, toàn bộ SV trong lớp đều hiểu sâu thêm
được mối qua hệ giữa kiến thức môn học XSTK với các
chuyên ngành, đồng thời thấy được vai trò của môn học
XSTK đối với thực tiễn nghề nghiệp của ngành nông,
lâm nghiệp.
Thực tiễn, chúng tôi thu được một số ví dụ (của nhóm
3) như sau:
Ví dụ 1: Khối lượng (g) của 16 chuột cái tại thời điểm
cai sữa như sau:
54,1 49,8 24,0 46,0 44,1 34,0 52,6 54,4
56,1 52,0 51,9 54,0 58,0 39,0 32,7 58,5

Với độ tin cậy 95% có thể nói trọng lượng trung bình
của giống lợn lai nằm trong khoảng nào? Giả thiết trọng
lượng trung bình của giống lợn lai là đại lượng ngẫu
nhiên tuân theo quy luật phân phối chuẩn.
Kết quả thu được từ nhóm SV ngành Lâm nghiệp: Bài
toán: Để xác định chiều cao trung bình của các cây bạch
đàn giống, người ta tiến hành đo ngẫu nhiên 365 cây và
bảng số liệu như sau:
Chiều
cao 25 30 33 34 35 36 37 39 40
(X-cm)
Số cây
6 13 38 74 106 85 30 10 3
(𝑚𝑖 )
Với độ tin cậy 95% có thể nói chiều cao trung bình
của các cây bạch đàn giống nằm trong khoảng nào? Giả
thiết chiều cao của cây là đại lượng ngẫu nhiên tuân theo
quy luật phân phối chuẩn.

Tính khối lượng trung bình của 16 con chuột cái đó.
Ví dụ 2: Khối lượng bao thức ăn gia súc phân phối
chuẩn N(, 2 ) với   1,5 kg. Cân thử 25 bao được
khối lượng trung bình x  49 kg. Hãy ước lượng kì vọng
 với mức tin cậy P  0,95 .
Ví dụ 3: Một mẫu cho trước gồm 100 bò sữa có sản
lượng sữa trong một chu tiết sữa trung bình là 3.850kg.
Số bò này có xuất phát từ tổng thể có giá trị trung bình là
4.000kg và độ lệch chuẩn là 1.000 hay không? Giả sử sản
lượng sữa của tổng thể có phân phối chuẩn N(,1000 2).
Hãy kiểm định giả thuyết với đối thuyết H1 :   4000
ở mức   0,05 .
Ví dụ 4: Tăng trọng trung bình (g/ngày) của 36 lợn
nuôi vỗ béo giống Landrace được rút ngẫu nhiên từ một
trại chăn nuôi. Số liệu thu được như sau:
577
565
596

2.3. Giao nhiệm vụ để sinh viên đưa ra số liệu phù
hợp và lập bài toán phù hợp với chuyên ngành đang
theo học
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596
586
619

594
621
636

612
623
589

600
598
591

584
602
600

618
581
608

627
631
578
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601
616

606
603

559
605

570

595

607

Tài liệu tham khảo

574

Cán bộ kĩ thuật của trại cho rằng, tăng trọng trung
bình của toàn đàn lợn trong trại là 607g/ngày. Theo
anh/chị kết luận đó đúng hay sai, vì sao?
Ví dụ 5: Xác định mối liên hệ giữa khối lượng của gà
mái (kg) và thu nhận thức ăn trong một năm (kg). Tiến
hành quan sát trên 10 gà mái và thu được kết quả như sau:
Khối
lượng
2,3 2,6 2,4 2,2 2,8 2,3 2,6 2,6 2,4 2,5
gà
mái
Khối
lượng
43 46 45 46 50 46 48 49 46 47
thức
ăn
Hãy xây dựng phương trình hồi quy tuyến tính và tính
hệ số tương quan.
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