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І СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1. Загальна інформація про навчальну дисципліну 

Повна назва навчальної дисципліни  Теорія ймовірностей та математична статистика 

Повна офіційна назва закладу вищої 

освіти 
Сумський державний університет 

Повна назва структурного підрозділу  

Індустріально-педагогічний технікум Конотопського 

Інституту Сумського державного університету, 

циклова комісія  

Розробник(и) 

Викладач Індустріально-педагогічного технікуму 

Конотопського Інституту Сумського державного 

університету, циклова комісія комп’ютерних та 

математичних  дисциплін  Рябченко І.О.  

Рівень вищої освіти 

Початковий рівень (короткий цикл), НРК України - 5 

рівень, FQ-EНEA –  початковий цикл,   EQF-LLL -5 

рівень 

Семестр вивчення навчальної 

дисципліни 
16 тижнів  протягом 6 семестру 

Обсяг навчальної дисципліни 

Обсяг навчальної дисципліни становить 4,5 кредитів 

ЄКТС, 135 годин, з яких 80 годин становить контактна 

робота з викладачем (50 годин лекцій, 30 годин 

практичних занять,),  55 годин становить самостійна 

робота. 

Мова(и) викладання Українська 

2. Місце навчальної дисципліни в освітній програмі 

Статус дисципліни 
Обов’язкова навчальна дисципліна для освітньої 

програми «Розробка програмного забезпечення»  

Передумови для вивчення дисципліни Необхідні знання з: математичного аналізу. 

Додаткові умови Додаткові умови відсутні  

Обмеження Обмеження відсутні 

3. Мета навчальної дисципліни 

Метою навчальної дисципліни є досягнення студентами базових знань із основ застосування 

ймовірнісно-статистичного апарату для розв’язування теоретичних і практичних задач у 

професійній діяльності, а також розвитку логічного та алгоритмічного мислення при виявленні 

та дослідженні закономірностей, яким підпорядковуються реальні соціальні і економічні 

процеси. 

4. Зміст навчальної дисципліни 

Модуль 1 

Розділ 1. Ймовірності випадкових подій 

 

Тема 1.1. Предмет теорії ймовірностей. Основи комбінаторики. 



 

 

Коротка історична довідка. Предмет теорії ймовірностей. Приклади стохастичних дослідів. 

Поняття випадкової події, класифікація подій. Алгебра подій. Основні поняття та принципи 

комбінаторики. Перестановки, розміщення, сполучення. Властивості сполучень. Принцип суми. 

Принцип добутку. Застосування теорії імовірності в науці і техніці. Принцип суми та принцип 

добутку. 

 

 Тема 1.2.  Класичне означення ймовірностей. 

Простір елементарних подій. Відношення між подіями. Означення та властивості ймовірностей 

та частості. Кластичне означення ймовірностей.  

 

Тема 1.3. Геометричне означення ймовірності  

Аксіоматичні основи теорії ймовірностей . Геометричні ймовірності. Відносна частота. 

 

 Тема 1.4.  Ймовірність суми та добутку подій.  

Теорема множення ймовірностей для залежних та незалежних подій. Теорема додавання 

ймовірностей для несумісних випадкових подій. Повна група подій. Протилежні події. 

Ймовірність появи хоча б однієї події. 

       

Тема 1.5. Умовні ймовірності. Ймовірність добутку подій. 

Залежні та незалежні події, умовні ймовірності. Теорема множення ймовірностей для залежних 

та незалежних подій.  

 Тема 1.6. Формула повної ймовірності.  

Повна група подій. Оцінювання надійності роботи простих систем. 

Тема 1.7. Формула Байєса.  

Формула Байєса. 

Розділ 2. Послідовності незалежних випробувань. 

 

Тема 2.1. Схема Бернуллі. Найімовірніше число успіхів у схемі. Теорема Пуассона. 

Повторення незалежних випробувань. Формула Бернуллі. Найімовірніше число появи 

випадкової події. Ймовірність відхилення відносної частоти появи події від її ймовірності у серії 

незалежних випробувань.  

 

Тема 2.2. Локальна Теорема Муавра-Лапаласа. Теорема Бернуллі. 

 Локальна теорема Муавра – Лапласа. Інтегральна теорема Муавра – Лапласа та її застосування. 

Формула Пуассона для малоймовірних випадкових подій. Послідовність випробувань із різними 

ймовірностями. Теорема Бернуллі та її наслідки. Проста течія подій. Оцінка ймовірності подій 

через частоту. 

 

Модуль 2. 

 

Розділ 3. Випадкові величини 

 

Тема 3.1. Випадкові величини. Дискретні випадкові величини 

 

Поняття випадкової величини. Дискретні та неперервні випадкові величини. Закон розподілу 

ймовірностей дискретної випадкової величини. Функція розподілу та її властивості. 

 

Тема 3.2. Математичні операції над випадковими величинами. Математичне очікування 

дискретної випадкової величини. Властивості математичних очікувань. 

Математичне очікування дискретної випадкової величини. Властивості математичних 

очікувань. 

 



 

 

Тема 3.3. Дисперсія дискретної випадкової величини. Властивості дисперсій. 

Дисперсія дискретних випадкових величин та її властивості. 

 

Тема 3.4. Основні закони розподілу дискретних випадкових величин.  

Біноміальний, пуассонівський, геометричний, рівномірний закони розподілу, імовірнісні 

функції для цих законів та їх числові характеристики 

 

Тема 3.5. Неперервні випадкові величини та їх числові характеристики  

Неперервні випадкові величини. Функція розподілу ймовірностей (інтегральна функція) та її 

властивості. Щільність розподілу ймовірностей (диференціальна функція) та її властивості. 

Числові характеристики неперервних випадкових величин: математичне сподівання; дисперсія; 

середнє квадратичне відхилення. 

Тема 3.6 Основні закони розподілу неперервних випадкових величин.  

Нормальний закон розподілу та його значення у теорії ймовірностей. Експоненціальний закон та 

його використання у теорії надійності. Рівномірний закон. Розподіл Стьюдента.. 

   Тема 3.7. Закон великих чисел та центральна гранична теорема. Нерівність Чебишева.  

Нерівність Чебишева. Теорема Чебишева (закон великих чисел). Узагальнена теорема 

Чебишева. Теорема Маркова. Наслідки закону великих чисел: теореми Бернуллі та Пуассона.  

Характеристичні функції. Центральна гранична теорема (теорема Ляпунова).  
 

Тема 3.8. Двовимірні випадкові величини. Дискретні двовимірні випадкові величини та їх 

числові характеристики.  

Дискретні двовимірні випадкові величини та їх числові характеристики. 

 

Тема 3.9. Двовимірні випадкові величини. Неперервні випадкові величини та їх числові 

характеристики.  

Неперервні випадкові величини та їх числові характеристики. 

 

Модуль 3 

 

Розділ 4. Основні поняття про статистичний розподіл 

 

 Тема 4.1. Поняття про вибірковий метод. Способи утворення вибіркової сукупності. 

Способи їх запису. 

Поняття про вибірковий метод. Способи утворення вибіркової сукупності. Характеристики 

генеральної вибіркової сукупності. Вибіркові характеристики. Обчислення вибіркових 

характеристик методом добутків. 

        

Тема 4.2. Статистичний розподіл вибірки. Емпірична функція розподілу та її властивості. 

Графічне зображення статистичних розподілів. 

Подання статистичної інформації (варіаційний та статистичний ряди вибірки; графічні 

зображення статистичних даних полігонами та гістограмами; аналітичне подання статистичного 

матеріалу). Емпірична функція ( комулята) розподілу та її властивості.  

 

Розділ 5. Статистичне оцінювання 

Тема 5.1. Основні вимоги до статистичних оцінок. Числові характеристики вибіркової 

сукупності.  

Числові характеристики статистичного ряду, способи їх розрахунку. Статистичне оцінювання 

параметрів генеральної сукупності. Вимоги до статистичних оцінок.   

 

Тема 5.2. Точкові та інтервальні оцінки  вибіркової сукупності. 

Поняття про інтервальні оцінки. Довірчий (надійний) інтервал, його побудова для невідомих 



 

 

параметрів з нормальним розподілом. Властивості статистичних оцінок параметрів деяких 

стандартних розподілів. 

Розділ 6 . Статистична перевірка гіпотез 

Тема 6.1. Статистичні гіпотези та їх види. Статистичний критерій перевірки основної 

гіпотези. Потужність критерію. 

Основні поняття теорії  перевірки гіпотез. Загальна схема побудови критеріїв перевірки гіпотез. 

Значення критерію, рівень значущості та критична область. Критерії як процедура перевірки 

гіпотез. Помилки першого та другого роду. Потужність критерію. 

Тема 6.2. Критерій узгодженості Пірсона ( на прикладі перевірки гіпотези про нормальний 

закон розподілу) 

Перевірка гіпотез про параметри розподілу, гіпотези про рівність математичних сподівань двох 

нормально розподілених випадкових величин при відомих та невідомих дисперсіях; гіпотези 

про рівність нулю коефіцієнта кореляції та ін. Критерії згоди Пірсона. 

Розділ 7.  Елементи кореляційно- регресійного аналізу. 

Тема 7.1. Поняття стохастичності та стохастичної залежності, кореляції та регресії. 

Основні задачі кореляційно- регресійного аналізу. 

Суть і значення кореляційного аналізу. Емпіричний аналог двовимірного розподілу (поняття 

маргінального, умовного та умовного середнього розподілів). Вибіркове рівняння регресії. 

Метод найменших квадратів розрахунку параметрів регресії. Лінійна та нелінійна кореляція. 

Вибірковий коефіцієнт кореляції та його властивості. Вибіркове кореляційне відношення. 

Рангова кореляція. 

5. Очікувані результати навчання навчальної дисципліни 

Після успішного вивчення навчальної дисципліни здобувач  вищої освіти зможе: 

РН1. 

Знати термінологію та основні поняття дисципліни, вміти використовувати елементи 

комбінаторики та відносну частоту випадкової події для розв’язування практичних 

задач Вміти здійснювати операції над випадковими подіями та обчислювати 

ймовірності суми та добутку випадкових подій. Здійснювати аналіз та обчислення 

ймовірності появи випадкової події у повторних незалежних випробуваннях в 

залежності від умов їх проведення.  

РН2. 

Розрізняти  закони розподілу ймовірностей дискретних  та неперервних випадкових 

величин. Вміти їх використовувати для дослідження та аналізу, використовуючи 
числові характеристики досліджуваних показників. Знати основні закони 

неперервних випадкових величин. Вміти оцінювати імовірність попадання в 
інтервал та відхилення від свого математичного сподівання нормально розподіленої 

випадкової величини.  

РН3. 
Знати системи випадкових величин та вміти їх застосовувати. Знати та вміти 

використовувати закон великих чисел при розв’язуванні задач.  

РН4. 

Проводити аналіз генеральної сукупності статистичної вибірки на основі її 

вибіркової сукупності. Вміти оцінювати та аналізувати числові характеристики 

вибірки. Здійснювати аналіз економічних процесів з врахуванням можливих ризиків, 

використовуючи перевірку статистичних гіпотез. Проводити кореляційний аналіз, 

оцінюючи щільність залежності між досліджуваними показниками 

6. Роль навчальної дисципліни у досягненні програмних результатів  

Програмні результати, досягнення яких забезпечує навчальна дисципліна: 

ПРН 4 Ефективно використовувати сучасний математичний апарат в професійній діяльності  



 

 

для  розв’язання професійних задач за допомогою електронних пристроїв, ефективно 

використовувати знання основних законів фізики при  розв’язанні професійних задач.  

застосовувати статистичні методи до обробки й аналізу даних і приймати на основі 

цього обґрунтовані рішення. 

7. Види навчальних занять та навчальної діяльності 

7.1 Види навчальних занять 

 

Модуль 1 

Розділ 1. Ймовірності випадкових подій 

 

Тема 1.1. Предмет теорії ймовірностей. Основи комбінаторики. 

Л 1.  Коротка історична довідка. Предмет теорії ймовірностей. Приклади стохастичних дослідів. 

Поняття випадкової події, класифікація подій. Алгебра подій. Основні поняття та принципи 

комбінаторики. Перестановки, розміщення, сполучення. Властивості сполучень. Принцип суми. 

Принцип добутку. Застосування теорії імовірності в науці і техніці. Принцип суми та принцип 

добутку. 

Література: [1] c. 17-26,30-35, 

                     [3] c. 14-19 
 

 Л 2.  Тема 1.2.  Класичне означення ймовірностей. 

Простір елементарних подій. Відношення між подіями. Означення та властивості ймовірностей 

та частості. Кластичне означення ймовірностей.  

Література: [1] c. 26-28, 

                        [3] c. 26-29 
 

Тема 1.3. Геометричне означення ймовірності  

Л 3.  Аксіоматичні основи теорії ймовірностей . Геометричні ймовірності. Відносна частота. 

Література: [1] c. 28-30 
  

ПЗ 1. Елементарні комбінаторні задачі. Класичне та геометричне означення ймовірності. 

 

 Тема 1.4.  Ймовірність суми та добутку подій.  

Л 4.  Теорема множення ймовірностей для залежних та незалежних подій. Теорема додавання 

ймовірностей для несумісних випадкових подій. Повна група подій. Протилежні події. 

Ймовірність появи хоча б однієї події. 

      Література: [1] c. 43-50, 

                           [3] c. 30-32 
Тема 1.5. Умовні ймовірності. Ймовірність добутку подій. 

Л 5.  Залежні та незалежні події, умовні ймовірності. Теорема множення 

ймовірностей для залежних та незалежних подій.  

Література: [1] c.50-53, 

                           [3] c. 32-33 
 ПЗ 2. Теорема додавання і множення ймовірностей. 

 

Тема 1.6. Формула повної ймовірності.  

Л 6.  Повна група подій. Оцінювання надійності роботи простих систем. 

Література: [1] c.59-60, 

                           [3] c. 35-41 
 

Тема 1.7. Формула Байєса.  



 

 

Л 7.  Формула Байєса.  

Література: [1] c.60-69, 
 

ПЗ 3. Формула Байєса. Формула повної ймовірності. 

 

Розділ 2. Послідовності незалежних випробувань. 

 

Тема 2.1. Схема Бернуллі. Найімовірніше число успіхів у схемі. Теорема Пуассона. 

Л 8.  Повторення незалежних випробувань. Формула Бернуллі. Найімовірніше число появи 

випадкової події. Ймовірність відхилення відносної частоти появи події від її ймовірності у серії 

незалежних випробувань.  

 

Л 9.  Тема 2.2. Локальна Теорема Муавра-Лапаласа. Теорема Бернуллі. 

 Локальна теорема Муавра – Лапласа. Інтегральна теорема Муавра – Лапласа та її застосування. 

Формула Пуассона для малоймовірних випадкових подій. Послідовність випробувань із різними 

ймовірностями. Теорема Бернуллі та її наслідки. Проста течія подій. Оцінка ймовірності подій 

через частоту. 

ПЗ 4.Формула Бернуллі. Теорема Муавра – Лапласа. 

 

Модуль 2. 

 

Розділ 3. Випадкові величини 

 

Тема 3.1. Випадкові величини. Дискретні випадкові величини 

 

Л 10.  Поняття випадкової величини. Дискретні та неперервні випадкові величини. Закон 

розподілу ймовірностей дискретної випадкової величини. Функція розподілу та її властивості. 

Література: [1] c.93-100, 
                                   [3] c. 83-130 

Тема 3.2. Математичні операції над випадковими величинами. Математичне очікування 

дискретної випадкової величини. Властивості математичних очікувань. 

Л 11.  Математичне очікування дискретної випадкової величини. Властивості математичних 

очікувань. 

Література: [1] c.100-104, 
                                   [3] c. 133-144 

Тема 3.3. Дисперсія дискретної випадкової величини. Властивості дисперсій. 

Л 12.  Дисперсія дискретних випадкових величин та її властивості. 

Література: [1] c.100-104, 
                                   [3] c. 144-149 

ПЗ 5. Математичне очікування та дисперсія дискретної випадкової величини.  

 

Тема 3.4. Основні закони розподілу дискретних випадкових величин.  

Л 13.  Біноміальний, пуассонівський, геометричний, рівномірний закони розподілу, імовірнісні 

функції для цих законів та їх числові характеристики 

Література: [1] c.114-118 
 

 

Тема 3.5. Неперервні випадкові величини та їх числові характеристики  

Л 14.  Неперервні випадкові величини. Функція розподілу ймовірностей (інтегральна функція) 

та її властивості. Щільність розподілу ймовірностей (диференціальна функція) та її властивості. 

Числові характеристики неперервних випадкових величин: математичне сподівання; дисперсія; 

середнє квадратичне відхилення.  



 

 

Література: [1] c.118-124 
ПЗ 6.    Математичне очікування та дисперсія неперервних випадкових величини. 

Тема 3.6 Основні закони розподілу неперервних випадкових величин.  

Л 15.  Нормальний закон розподілу та його значення у теорії ймовірностей. Експоненціальний 

закон та його використання у теорії надійності. Рівномірний закон. Розподіл Стьюдента.. 

Література: [1] c.141-165 

 
ПЗ 7.   Рівномірний, показниковий, нормальний розподіли 

   Тема 3.7. Закон великих чисел та центральна гранична теорема. Нерівність Чебишева. 

Закони  

Л 16.  Нерівність Чебишева. Теорема Чебишева (закон великих чисел). Узагальнена теорема 

Чебишева. Теорема Маркова. Наслідки закону великих чисел: теореми Бернуллі та Пуассона.  

Характеристичні функції. Центральна гранична теорема (теорема Ляпунова).  

Література: [1] c.126-128, 132-139, 
                                   [3] c. 160-170, 172-197                

Тема 3.8. Двовимірні випадкові величини. Дискретні двовимірні випадкові величини та їх 

числові характеристики.  

Л 17.  Дискретні двовимірні випадкові величини та їх числові характеристики. 

 

Тема 3.9. Двовимірні випадкові величини. Неперервні двовимірні випадкові величини та 

їх числові характеристики.  

Л 18.  Неперервні випадкові величини та їх числові характеристики. 

 

ПЗ 8. Двовимірні випадкові величини та їх характеристики.  

 

ПЗ 9. Контрольна робота з теорії ймовірностей. 

 

Модуль 3 

 

Розділ 4. Основні поняття про статистичний розподіл 

 

 Тема 4.1. Поняття про вибірковий метод. Способи утворення вибіркової сукупності. 

Способи їх запису. 

Л 19.  Поняття про вибірковий метод. Способи утворення вибіркової сукупності. 

Характеристики генеральної вибіркової сукупності. Вибіркові характеристики. Обчислення 

вибіркових характеристик методом добутків. 

       Література: [1] c.165-179, 

                                   [3] c. 234-243  
 

Тема 4.2. Статистичний розподіл вибірки. Емпірична функція розподілу та її властивості. 

Графічне зображення статистичних розподілів. 

Л 20.  Подання статистичної інформації (варіаційний та статистичний ряди вибірки; графічні 

зображення статистичних даних полігонами та гістограмами; аналітичне подання статистичного 

матеріалу). Емпірична функція ( комулята) розподілу та її властивості.  

Література: [1] c.179-213, 

                                   [3] c. 253-265  
ПЗ 10. Полігон та гістограма для варіаційного ряду. Емпірична функція розподілу. 

 

Розділ 5. Статистичне оцінювання 

Тема 5.1. Основні вимоги до статистичних оцінок. Числові характеристики вибіркової 



 

 

сукупності.  

Л 21.  Числові характеристики статистичного ряду, способи їх розрахунку. Статистичне 

оцінювання параметрів генеральної сукупності. Вимоги до статистичних оцінок.   

Література: [1] c.219-230, 
 

ПЗ 11. Числові характеристики вибіркової сукупності. 

 

Тема 5.2. Точкові та інтервальні оцінки  вибіркової сукупності. 

Л 22.  Поняття про інтервальні оцінки. Довірчий (надійний) інтервал, його побудова 

для невідомих параметрів з нормальним розподілом. Властивості статистичних оцінок 

параметрів деяких стандартних розподілів.  
Література: [1] c.235-239, 

                                   [3] c. 280-309 
 

ПЗ 12. Точкові та інтервальні оцінки вибіркової сукупності. 

 

Розділ 6 . Статистична перевірка гіпотез 

Тема 6.1. Статистичні гіпотези та їх види. Статистичний критерій перевірки основної 

гіпотези. Потужність критерію. 

Л 23.  Основні поняття теорії  перевірки гіпотез. Загальна схема побудови критеріїв перевірки 

гіпотез. Значення критерію, рівень значущості та критична область. Критерії як процедура 

перевірки гіпотез. Помилки першого та другого роду. Потужність критерію. 

Література: [1] c.249-256, 

                                   [3] c. 280-309 
 

Тема 6.2. Критерій узгодженості Пірсона ( на прикладі перевірки гіпотези про нормальний 

закон розподілу) 

Л 24.  Перевірка гіпотез про параметри розподілу, гіпотези про рівність математичних сподівань 

двох нормально розподілених випадкових величин при відомих та невідомих дисперсіях; 

гіпотези про рівність нулю коефіцієнта кореляції та ін. Критерії згоди Пірсона. 

Література: [1] c.257-264, 

                                   [3] c. 310-325 
 

ПЗ 13. Статистичний критерій перевірки основної гіпотези. 

 

Розділ 7.  Елементи кореляційно- регресійного аналізу. 

Тема 7.1. Поняття стохастичності та стохастичної залежності, кореляції та регресії. 

Основні задачі кореляційно- регресійного аналізу. 

Л 25.  Суть і значення кореляційного аналізу. Емпіричний аналог двовимірного розподілу 

(поняття маргінального, умовного та умовного середнього розподілів). Вибіркове рівняння 

регресії. Метод найменших квадратів розрахунку параметрів регресії. Лінійна та нелінійна 

кореляція. Вибірковий коефіцієнт кореляції та його властивості. Вибіркове кореляційне 

відношення. Рангова кореляція. 

Література:   [3] c. 365-392 

ПЗ 14.  Основні задачі кореляційно-регресійного аналізу. 

 

ПЗ 15. Контрольна робота з математичної статистики. 



 

 

7.2 Види навчальної діяльності                      

НД 1.  Підготовка до лекції.  

НД 2.  Тестування в LMS MOODLE.  

НД 3.  Виконання розрахунків на практичних заняттях.  

НД 4.  Виконання розрахунків на практичних заняттях в  MS Excel 

8.   Методи викладання та  навчання      

Дисципліна передбачає навчання через: 

МН 1.  Інтерактивні лекції.  

МН 2.  Проблемні лекції.  

МН 3.  Практичні заняття.  

МН 4.  Проблемно-пошукові методи навчання.  

9. Методи та критерії оцінювання 

9.1. Критерії оцінювання 

Контроль навчальної роботи студента і оцінювання здійснюються за 4-бальною (традиційною) 

шкалою: 

Оцінка Рівень Визначення 

5 (відмінно)  високий   відмінне виконання лише з незначною 

кількістю помилок; студент здійснює 

евристичний пошук, використовує знання 

для розв’язання завдань та проблемних 

ситуацій, які характеризуються певною 

невизначеністю умов  

4 (добре)  достатній   вище середнього рівня з кількома 

помилками; використовує знання у 

практичній діяльності при розв’язуванні 

типових ситуацій  

3 (задовільно)  середній   виконання задовольняє мінімальні критерії; 

студент відтворює знання, передбачені 

даною програмою  

2 (незадовільно)  початковий   виконання не задовольняє мінімальні 

критерії;можливе повторне складання  

   

9.2 Методи поточного формативного оцінювання 

 «За дисципліною передбачені такі методи поточного формативного оцінювання: опитування та 

усні коментарі викладача за його результатами, настанови викладачів в процесі виконання 

практичних завдань, оцінювання поточного тестування, обговорення та взаємооцінювання 

студентами виконаних практичних завдань». 

9.3 Методи підсумкового сумативного оцінювання 

М 1.  Опитування.  



 

 

М 2.  Тестування в LMS MOODLE.  

М 3.  Перевірка виконання ситуативного завдання/кейсу 

М 4. Виконання індивідуальних завдань  

Форма підсумкового контролю: 6 семестр – залік/ 

10.  Ресурсне забезпечення навчальної дисципліни  теорія ймовірностей та математична 

статистика. 

10.1 Засоби навчання  

ЗН 1.  Мультимедіа  

ЗН 2.  Програмне забезпечення  

ЗН 3.  Комп’ютери, комп’ютерні системи та мережі  

10.2 Інформаційне та навчально- методичне забезпечення 

Основна література 1.  Барковський В.В, Барковська Н.В., Лопатін О.К. Математика для 

економістів. Теорія імовірностей та математична статистика. – К.: 

Національна академія управління, 1999р.- 447с. 

2. Гмурман В.Е. Руководство к решению задач по теории 

вероятностей и математической статистике: учеб. пособие для 

студентов вузов. – М.: Высш. шк., 2002. – 405 с. 

3. Сеньо П.С. Теорія ймовірностей та математична статистика: 

Підручник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2004, - 448 с. 

  

Допоміжна 

література 
1.  Барковський В.В., Барковська Н.В., Лопатін О.К. Теорія ймовірностей 

та математична статистика. 5-те видання. – Київ: Центр учбової 

літератури, 2010. – 424 с.  

2. Ермаков В.И. «Сборник задач по высшей  математике для 

экономистов», Москва, ИНФРА-М, 2001, с. 546. 

3. Панчук В.І. Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної 

роботи студентів з дисципліни «Теорія ймовірностей та 

математична статистика» (для бакалаврів).- К.:ДП «Вид. дім 

«Персонал», 2011.- 58с.  

 

Інформаційні 

ресурси в 

Інтернеті 

1. Електронний посібник з теорії ймовірностей та математичної 

статистики: режим доступу: http://lib.lntu.info/books/knit/vm/2011/11-47/ 

2. Web-ресурси з теорії ймовірностей та математичної 

статистики: режим доступу: http://zyurvas.narod.ru/resursy.html 

 

 

http://lib.lntu.info/books/knit/vm/2011/11-47/
http://zyurvas.narod.ru/resursy.html


 

ІІ ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

№ 

з/п 
Тема 

Загаль- 

ний 

обсяг,  

годин 

Лекції,  

годин 

Практи- 

чні 

заняття,  

годин 

Лабора- 

торні 

заняття, 

годин 

Самостій- 

не опра- 

цювання 

матеріалу 

(СРС),  

годин 

Індивідуа- 

льні 

 завдання,  

годин  

(із обсягу 

СРС)  

 Модуль 1        

 Розділ 1. Ймовірності випадкових подій       

 Тема 1.1. Предмет теорії ймовірностей. Основи комбінаторики. 4 2   2  

 Тема 1.2.  Класичне означення ймовірностей. 6 2 2  2  

 Тема 1.3. Геометричне означення ймовірності  2 2     

 Тема 1.4.  Ймовірність суми та добутку подій 4 2   2  

 Тема 1.5. Умовні ймовірності. Ймовірність добутку подій 6 2 2  2  

 Тема 1.6. Формула повної ймовірності. Теорема гіпотез.  5 2 2  2  

 Тема 1.6. Формула Байєса. 3 2   1  

 Розділ 2. Послідовності незалежних випробувань       

 
Тема 2.1. Схема Бернуллі. Найімовірніше число успіхів у схемі. Теорема 

Пуассона 
6 2   4  

 Тема 2.2. Локальна Теорема Муавра-Лапаласа. Теорема Бернуллі. 8 2 2  4  

 Модуль 2       

 Розділ 3. Випадкові величини       

 
Тема 3.1.  Поняття про дискретні випадкові величини. Двовимірні випадкові 

величини. 
4 2   2  

 
Тема 3.2.  Математичні операції над випадковими величинами. Математичне 

очікування дискретної випадкової величини. 

Властивості математичних очікувань. 

4 2   2  

 
Тема 3.3.  Дисперсія дискретної випадкової величини. Властивості 

дисперсій. 
6 2 2  2  

 
Тема 3.4. Основні закони розподілу дискретних випадкових величин.  

 
2 2     

 Тема 3.5. Неперервні випадкові величини та їх числові характеристики  6 2 2  2  



 

 Тема 3.6. Основні закони розподілу неперервних випадкових величин.  4 2 2    

 
Тема 3.7. Закон великих чисел та центральна гранична теорема. Нерівність 

Чебишева. 4 2   2  

 
Тема 3.8. Двовимірні випадкові величини. Дискретні двовимірні випадкові 

величини та їх числові характеристики. 
4 2   2  

 
Тема 3.9. Двовимірні випадкові величини. Неперервні двовимірні випадкові 

величини та їх числові характеристики.  10 2 4  4  

 Модуль 3       

 Розділ 4. Основні поняття про статистичний розподіл       

 
Тема 4.1. Поняття про вибірковий метод. Способи утворення вибіркової 

сукупності. Способи їх запису. 
4 2   2  

 
Тема 4.2. Статистичний розподіл вибірки. Емпірична функція розподілу та її 

властивості. Графічне зображення статистичних розподілів. 
6 2 2  2  

 Розділ 5. Статистичне оцінювання.       

 
Тема 5.1. Основні вимоги до статистичних оцінок. Числові характеристики 

вибіркової сукупності. 
8 2 2  4  

 Тема 5.2. Точкові та інтервальні оцінки  вибіркової сукупності. 8 2 2  4  

 Розділ 6. Статистична перевірка гіпотез       

 
Тема 6.1. Статистичні гіпотези та їх види. Статистичний критерій перевірки 

основної гіпотези. Потужність критерію. 
6 2   4  

 
Тема 6.2. Критерій узгодженості Пірсона (на прикладі перевірки гіпотези про 

нормальний закон розподілу) 
6 2 2  2  

 Розділ 7. Елементи кореляційно- регресійного аналізу.       

 
Тема 7.1. Поняття стохастичності та стохастичної залежності, кореляції та 

регресії. Основні задачі кореляційно- регресійного аналізу 
8 2 4  2  

 Модуль 3       

Всього з навчальної дисципліни за денною формою навчання: 
 

135 50 30  55  

 

 

 



 

Додаток 1  

Узгодження результатів навчання з методами викладання, навчання та оцінювання 

Програмні 

компетентності /  

результати 

навчання 

Результат 

навчання за 

дисципліною 

Види 

навчальних 

занять  

Види 

навчальної 

діяльності 

Методи, 

технології 

викладання і 

навчання 

Засоби навчання 

Методи та  

критерії  

оцінювання  

ЗК 8, ЗК 9, ЗК 10, 

ПРН 4 
РН1. 

Л 1, Л 2, Л 3, Л 4, 

Л 5, Л 6, Л 7, Л 8, 

Л9 

 ПЗ 1, ПЗ 2, ПЗ 3, 

ПЗ 4. 

НД 1, НД 3, НД 2 
МН 1, МН 3,  

МН 4 
ЗН 1, ЗН 2 М 1, М 3, M 4 

ЗК 8, ЗК 9, ЗК 10, 

ПРН 4 

РН2. 

Л 9, Л 10, Л 11, 

Л 12, Л 13, Л 14, 

Л 15,  

ПЗ 5, ПЗ 6,  

ПЗ 7. 

НД 1, НД 3, НД 2 
МН 1, МН 2,  

МН 4 
ЗН 1, ЗН 2 М 1, М 3 

ЗК 8, ЗК 9, ЗК 10, 

ПРН 4 
РН3. 

Л 16, Л 17,  ПЗ 8,  

ПЗ 9. 
НД 1, НД 3, НД 4 

МН 1, МН 3,  

МН 4 
ЗН 1, ЗН 2, ЗН 3 М 1, М 2, М 3 

ЗК 8, ЗК 9, ЗК 10, 

ПРН 4 

РН4. 

Л 19, Л 20, Л 21, 

Л 22, Л 23, Л 24, 

Л 25, ПЗ 10, 

 ПЗ 11, ПЗ 12,  

ПЗ 13, ПЗ 14,  

ПЗ 15. 

НД 1, НД 2, НД 4 
МН 1, МН 3,  

МН 4 
ЗН 1, ЗН 2, ЗН 3 М 1, М 3 

 


