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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів – 8 

Галузі знань 

01 – Освіта/Педагогіка, 

11 – Математика та 

статистика  
Нормативна 

 
Спеціальність 

014 – Середня освіта 

(інформатика); 

113 – Прикладна 

математика 

Модулів – 4 

Спеціальність 

(професійне 

спрямування): 

_______________ 

 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 4 2-й — 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання           . 

Семестр 

Загальна кількість 

годин – 240 

3, 4-й — 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 2 

самостійної роботи 

студента – 4 

Освітньо-

кваліфікаційний рівень: 

бакалавр 

 

32 год. — 

Практичні 

24 год. — 

Лабораторні 

24 год. — 

Самостійна робота 

160 год. — 

Індивідуальні завдання:  

— 

Вид контролю:  
3-й семестр– диф.залік,  

4-й семестр – екзамен, 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання – 80/160. 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Навчальна дисципліна “Теорія ймовірностей, математична статистика та 

моделювання випадкових процесів” відноситься до групи дисциплін освітньо-

професійного рівня підготовки бакалаврів з галузі знань 11 – Математика та 

статистика, спеціальність 113 – Прикладна математика та з галузі знань 01 – 

Освіта/Педагогіка, спеціальність 014 – Середня освіта (Інформатика). 

Математичні знання, які студент повинен отримати, вивчаючи курс “Теорія 

імовірностей і математична статистика та моделювання випадкових процесів”, 

призвані відіграти важливу роль в процесі його подальшого навчання в 

університеті. Вони необхідні для успішної побудови математичних моделей 

соціально-економічних та фізичних процесів з застосуванням знань  

загальнотеоретичних і спеціальних дисциплін, таких як математичний аналіз, 

диференціальні рівняння, економетрія та ін. 

Мета викладання цієї дисципліни полягає в ознайомленні студентів з 

методами  розв’язання імовірностно-статистичних задач.  

Ознайомити студентів з основами математичного апарату, необхідного для 

розв’язування теоретичних і практичних задач, що виникають під час вивчення 

даного предмету.  

Прищепити навички математичного дослідження. Навчити студентів 

самостійно вивчати та працювати з навчальною та спеціальною  літературою з 

теорії імовірностей і математичної статистики та її прикладних застосувань.  

Дати необхідну математичну підготовку та знання для вивчення інших 

дисциплін математичного циклу. 

Базується на знаннях, отриманих під час навчання у середній школі. 

У результаті вивчення предмета студент повинен: 

знати: основи теорії ймовірностей і математичної статистики; 

вміти: розв’язувати задачі з ймовірностей і математичної статистики;  

будувати алгоритми розв’язку задач;  досліджувати отримані розв’язки. 
 

3. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Елементи теорії ймовірностей 

Тема 1 Елементи комбінаторики. Перестановки, сполуки. Принцип 

додавання та множення. 

Тема 2 Теорія ймовірностей. Основні поняття та визначення. Алгебра 

подій. Сума та добуток подій. Статистичне та класичне означення ймовірності 

події. Властивості ймовірності. Повна група подій. Ймовірність суми сумісних та 

несумісних подій. Умовна ймовірність. Ймовірність добутку залежних та 

незалежних подій. Формули повної ймовірності. Формули Бейєса. Схема 

випробувань Бернуллі та Пуассона. Найімовірніше число появи події в n 

випробуваннях. Твірна функція та її властивості. Локальна та інтегральна теореми 

Муавра-Лапласа. Імовірність відхилення відносної частоти появлення події від 

постійної ймовірності. 
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Тема 3 Випадкові величини. Функції розподілу. Щільність розподілу. Їх 

властивості. Основні числові характеристики випадкових величин. Математичне 

сподівання, дисперсія, початковий та центральний моменти. Основні закони 

розподілу випадкових величин: рівномірний, нормальний, біноміальний розподіл. 

Розподіл Пуассона. Показників розподіл. Функція надійності. 

Змістовий модуль 2. Елементи математичної статистики 

Тема 4 Генеральна і вибіркова сукупність. Варіаційний ряд. Графічне 

зображення варіаційних рядів. Середні величини. Вибіркова дисперсія. Асиметрія 

та ексцес варіаційного ряду. Статистичне оцінювання параметрів розподілу.  

Тема 5 Статистичні оцінки. Точкові статистичні оцінки: зміщені й 

незміщені, ефективні й обгрунтовані. Точкові незміщені статистичні оцінки для 

X Dr r, , зміщена і незміщена дисперсія. Інтервальні статистичні оцінки. Точність і 

надійність оцінки, визначення довірчого інтервалу, побудова довірчих інтервалів 

для Xr , за відомого значення r  і за невідомого. Побудова інтервалів довіри для 

Dr r, .  

Тема 6 Статистичні гіпотези. Нульова й альтернативна, проста і складна. 

Помилки першого і другого роду. Статистичний критерій, спостережене значення 

критерію. Критична область, прийняття нульової гіпотези, критична точка. 

Загальна методика побудови правобічної, лівобічної та двобічної критичних 

областей. Перевірка правдивості статистичних гіпотез про рівність двох 

генеральних середніх та двох дисперсій, ознаки яких мають нормальні закони 

розподілу. Перевірка гіпотези про закон розподілу. Емпіричні та теоретичні 

частоти. Критерій згоди Пірсона. Метод найбільшої правдоподібності. Розподіл 
2 – Пірсона і t  – Стьюдента. Інтервал довіри. Довірча ймовірність. Побудова 

інтервалів довіри для математичного сподівання та дисперсії. F-розподіл. 

Змістовий модуль 3.  Кореляційно регресійний та дисперсійний аналіз 
Тема 7 Елементи теорії регресії і кореляції. Функціональна, статистична і 

кореляційна залежності. Рівняння парної регресії. Властивості статистичних 

оцінок параметрів парної функції регресії. Вибірковий коефіцієнт кореляції та 

його властивості. Інтервал довіри для коефіцієнтів лінії регресії. Множинна 

регресія, визначення статистичних оцінок для параметрів лінійної множинної 

функції регресії. Множинний коефіцієнт кореляції та його властивості. 

Змістовий модуль 4.   Елементи теорії випадкових функцій 
 Тема 8 Основні поняття про випадкові функції. Способи завдання та види 

випадкової функції. Їх числові характеристики. Ергодичні стаціонарні випадкові 

функції. Їх характеристики.  Характеристики нестаціонарної випадкової функції. 
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4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів і 

тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 

л п лаб інд с.р. л п лаб інд с

.

р

. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1

3 

Змістовий модуль 1. Елементи теорії ймовірностей 
Тема 1 Елементи 

комбінаторики. Перестановки, 

сполуки. Принцип додавання та 

множення. 

18 2 2   14       

Тема 2 Теорія ймовірностей. 

Основні поняття та визначення. 

Алгебра подій. Сума та добуток 

подій. Статистичне та класичне 

означення ймовірності події. 

Властивості ймовірності. Повна 

група подій. Ймовірність суми 

сумісних та несумісних подій. 

Умовна ймовірність. 

Ймовірність добутку залежних 

та незалежних подій. Формули 

повної ймовірності. Формули 

Бейєса. Схема випробувань 

Бернуллі та Пуассона. 

Найімовірніше число появи 

події в n випробуваннях. Твірна 

функція та її властивості. 

Локальна та інтегральна 

теореми Муавра-Лапласа. 

Відхилення відносної частоти 

появлення події від постійної 

ймовірності. 

20 2 4   14       

Тема 3 Випадкові величини. 

Функції розподілу. Щільність 

розподілу. Їх властивості. 

Основні числові характеристики 

випадкових величин. 

Математичне сподівання, 

дисперсія, початковий та 

центральний моменти. Основні 

закони розподілу випадкових 

величин: рівномірний, 

нормальний, біноміальний 

розподіл. Розподіл Пуассона. 

Показників розподіл.  Граничні 

26 4 6   16       
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теореми теорії ймовірностей. 

Нерівність та теорема 

Чебишева. Теорема Бернуллі. 

Центральна гранична теорема 

теорії ймовірностей (теорема 

Ляпунова). 

Разом за змістовим модулем 1 64 8 12   44       

Змістовий модуль 2.    Елементи математичної статистики  
Тема 4 Вибірка. Варіаційний 

ряд. Графічне зображення 

варіаційних рядів. Числові 

характеристики:середні. 

Вибіркова дисперсія. Асиметрія 

та ексцес. 

9 1  2  6       

Тема 5   Статистичне 

оцінювання параметрів 

розподілу. Точкові статистичні 

оцінки: зміщені й незміщені, 

ефективні й обгрунтовані. 

Точкові незміщені статистичні 

оцінки для X Dr r, , виправлена 

дисперсія. Інтервальні 

статистичні оцінки. Побудова 

інтервалів  довіри для Xr , для 

відомого та  невідомого 

значення r .  

9 1  2  6       

Тема 6 Визначення 

статистичної гіпотези. Нульова 

й альтернативна, проста і 

складна. Помилки першого і 

другого роду. Статистичний 

критерій. Критична область. 

Загальна методика побудови 

правобічної, лівобічної та 

двобічної критичних областей 

10 2  2  6       

Перевірка статистичних гіпотез 

про рівність двох генеральних 

середніх та двох дисперсій, 

ознаки яких мають нормальні 

закони розподілу. Перевірка 

гіпотези про закон розподілу 

ознаки генеральної сукупності. 

Емпіричні та теоретичні 

частоти. Критерій згоди 

Пірсона. 

10 2  2  6       

Метод найбільшої 

правдоподібності. Розподіл Х
2 

– 

Пірсона і t – Стьюдента. 

Інтервал довіри. Довірча 

імовірність.  F-розподіл. 

9 1  2  6       

Критерії згоди. Перевірка 9 1  2  6       
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гіпотез про рівність дисперсій 

двох нормальних генеральних 

сукупностей та про закон 

розподілу.  

Разом за змістовим модулем 2 56 8  12  36       
Усього за ІІІ семестр 120 16 12 12  80       

Змістовий модуль 3.  Кореляційно регресійний та дисперсійний аналіз 
Тема 7  Елементи теорії регресії 

і кореляції. Функціональна, 

статистична і кореляційна 

залежності. Рівняння парної 

регресії. Властивості 

статистичних оцінок параметрів 

парної функції регресії. 

Вибірковий коефіцієнт 

кореляції та його властивості. 

Довірчий інтервал для лінії 

регресії. 

30 4 4 2  20       

Множинна регресія, визначення 

статистичних оцінок для 

параметрів лінійної мнгожинної 

функції регресії. Множинний 

коефіцієнт кореляції та його 

властивості. Елементи 

дисперсійного аналізу. Модель 

експерименту. Однофакторний 

аналіз. Таблиця результатів 

спостережень. Загальна 

дисперсія, міжгрупова та 

внутрішньогрупова дисперсії. 

Неусувні оцінки дисперсій. 

Загальний метод перевірки 

впливу фактора на ознаку 

способом порівняння дисперсій. 

Поняття про двофакторний 

дисперсійний аналіз. 

30 4 2 4  20       

Разом за змістовим модулем 3 60 8 6 6  40       

Змістовий модуль 4.   Елементи теорії випадкових функцій 
Тема 8 Основні поняття про 

випадкові функції. Способи 

завдання та види випадкової 

функції. Їх числові 

характеристики. Ергодичні 

стаціонарні випадкові функції. 

Їх характеристики.  

Характеристики нестаціонарної 

випадкової функції.  

60 8 6 6  40       

Разом за змістовим модулем 4 60 8 6 6  40       
Усього за  ІV  семестр 120 16 12 12  80       

Усього годин 240 32 24 24  160       
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5. Теми практичних занять  

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Елементи комбінаторики. Перестановки, сполуки. Принцип 

додавання та множення. 

2 

2 Теорія ймовірностей. Основні поняття та визначення. Алгебра 

подій. Сума та добуток подій. Статистичне та класичне 

означення ймовірності події. Властивості ймовірності. Повна 

група подій. 

1 

3 Розв’язання задач на основну формулу теорії ймовірностей із 

застосуванням елементів комбінаторики. 

1 

4 Ймовірність суми сумісних та несумісних подій. Умовна 

ймовірність. Ймовірність добутку залежних та незалежних 

подій. Формули повної ймовірності. Формули Бейєса.  

1 

5 Схема випробувань Бернуллі та Пуассона. Найімовірніше число 

появи події в n випробуваннях. Твірна функція та її властивості. 

Локальна та інтегральна теореми Муавра-Лапласа. Імовірність 

відхилення відносної частоти появи події від постійної 

ймовірності. 

1 

6 Випадкові величини. Функції розподілу. Щільність розподілу. 

Їх властивості. Основні числові характеристики випадкових 

величин. Математичне сподівання, дисперсія, початковий та 

центральний моменти. 

1 

7 Рівномірний, нормальний, біноміальний розподіл.  1 

8 Розподіл Пуассона. Показників розподіл. Функція надійності. 2 

9 Граничні теореми теорії ймовірностей. 2 

11 Лінійна регресія. Обчислення коефіцієнтів функції регресії. 

Вибірковий коефіцієнт кореляції та його властивості. Інтервал 

довіри для коефіцієнтів лінії регресії. Коефіцієнт детермінації. 

4 

12 Множинна регресія. Визначення статистичних оцінок для 

параметрів лінійної функції регресії. Метод найменших 

квадратів. 

2 

13 Поняття випадкового процесу. Спосіб задання випадкового 

процесу. Основні характеристики. Додавання випадкових 

процесів. Комплексні випадкові процеси. 

1 

14 Характеристики стаціонарних випадкових процесів. 

Стаціонарно пов’язані випадкові процеси. Лінійні перетворення 

стаціонарних випадкових процесів. Спектральний розклад 

стаціонарного випадкового процесу на скінченній ділянці часу. 

Спектр дисперсій. Спектральний розклад стаціонарного 

випадкового процесу на нескінченній ділянці часу. 

Спектральна щільність випадкового процесу. Перетворення 

Фур’є для кореляційної функції та спектральної щільності. 

Перетворення Фур’є для кореляційної функції та спектральної 

1 
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щільності в комплексній формі. 

15 Перетворення стаціонарних випадкових процесів за допомогою 

стаціонарної лінійної системи. 

1 

16 Поняття марківського процесу. Ланцюги Маркова. 

Характеристична функція та її властивості. Однорідні ланцюги 

Маркова. Рівняння Колмогорова-Чепмена. Графічне 

зображення однорідних ланцюгів Маркова. Ергодичність 

однорідних ланцюгів Маркова. Оцінювання переходів у 

ланцюгах Маркова. Неоднорідні ланцюги Маркова. 

1 

17 Поняття марківського процесу з неперервним часом.. Системи 

рівнянь Колмогорова. Ергодичні властивості однорідних 

марківських процесів з неперервним часом. Оцінювання 

переходів для марківських процесів з неперервним часом. 

1 

18 Елементи теорії масового обслуговування. Випадковий процес 

зі зліченною множиною станів. Потік подій. Найпростіший 

потік та його властивості. Нестаціонарний пуасонівський потік. 

Потік з обмеженням наслідків. Потік Ерланга. Час 

обслуговування. Системи масового обслуговування з 

відмовленнями. Рівняння Ерланга. Режим обслуговування, який 

установився. Формули Ерланга. Системи масового 

обслуговування з очікуванням. Система мішаного типу з 

обмеженням по довжині черги. 

1 

 Усього 24 

 

 

6. Теми лабораторних занять 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Вибірка. Варіаційний ряд. Графічне зображення  варіаційних 

рядів. 

6 

2 Середні величини. Вибіркова середня. Вибіркова  дисперсія. 

Асиметрія та ексцес варіаційного ряду. 

6 

3 Парна лінійна регресія. 2 

4 Множинна лінійна регресія. Побудова та дослідження 

рівняння регресії. 

1 

5 Інтервал довіри для коефіцієнтів регресії. 2 

6 Перевірка гіпотез про закон розподілу. Критерій згоди 

Пірсона. 

1 

7 Знаходження основних характеристик випадкових процесів. 1 

8 Знаходження характеристик випадкових процесів, близьких 

до стаціонарних. Заміна випадкового процесу, близького до 

стаціонарного, на стаціонарний та знаходження його 

характеристик. 

1 

9 Знаходження характеристик ергодичного стаціонарного 1 
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випадкового процесу. 

10 Знаходження ймовірностей переходу за декілька кроків та 

ймовірностей стану для однорідних марковських процесів з 

дискретним часом. 

1 

11 Оцінка переходів у ланцюгах Маркова. 2 

 Усього 24 

 

 

 

7. Самостійна робота 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 
 Змістовий модуль 1. Теми 1–3  44 
 Змістовий модуль 2. Тема 4-6  36 
 Змістовий модуль 3. Теми 7 40 
 Змістовий модуль 4. Теми 8 40 
 Разом  160 

 

 

8. Методи навчання 

 

Основними організаційними формами вивчення дисципліни “Теорія 

ймовірностей,  математична статистика та моделювання випадкових процесів” є 

наступні:  

 Лекція: вступна, інформативна для поглиблення наукових знань, 

узагальнююча, проблемна, оглядова. 

 Практичні та лабораторні заняття, на яких відбувається ґрунтовне 

опрацювання та засвоєння найбільш важливих і типових в методологічному 

відношенні тем курсу або однієї теми. 

 Консультація: групова, індивідуальна, тематична, проблемна, 

ситуативна. 

 Самостійна робота студента. 

 

9. Методи контролю 

 

Основні види контролю засвоєння змісту дисципліни “ Теорія ймовірностей,  

математична статистика та моделювання випадкових процесів” є такі: 

 Поточний контроль – спостереження за навчальною діяльністю 

протягом вивчення всього курсу. 

 Періодичний контроль – самостійна робота (епізодично). 

 Модульний (проміжний) контроль – двічі за семестр. 

 Підсумковий контроль – диференційований залік, іспит після вивчення 

курсу. 
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10.  Розподіл балів, які отримують студенти 
 

СЕМЕСТР 10   Поточне тестування та самостійна робота  

Диференц. 

залік 

Сума 

Змістовий модуль № 1 Змістовий модуль № 2 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 100 

17 17 16 17 17 16 

СЕМЕСТР 11   Поточне тестування та самостійна робота  

Підсумковий 

тест (екзамен) 

Сума 

Змістовий модуль № 3 Змістовий модуль № 4 

Т7 Т8 20 100 

40 40 
 

Примітка. 

Т1-Т8 – теми змістових модулів. 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 
 

Сума балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), 

практики 

для заліку 

90–100 А відмінно    

 

зараховано 
82–89 В 

добре  
74–81 С 

64–73 D 
задовільно  

60–63 Е  

35–59 FX 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного 

складання 

0–34 F 

незадовільно з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 

 

11.  Рекомендована література 
 

1. Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика. – М.: 

Высшая школа, 1998. 

2. Вентцель Е.С. Теория вероятностей. – М.: Высшая школа, 1998. 

3. Тевяшев А.Д. Теория вероятностей и математическая статистика. – Харьков, 

2002. 

4. Розанов Ю.А. Случайные процессы. – М.: Наука, 1971. 

5. Гмурман В.Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей и 

математической статистике. – М.: Высшая школа, 1998. 




