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ВСТУП 

 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни “Теорія ймовірностей,  

математична статистика та моделювання випадкових процесів” складена відповідно до 

освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів з галузі знань 11 –  Математика та 

статистика, спеціальності 113 – Прикладна математика та галузі знань 01 – 

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

Змістом  навчальної дисципліни є виклад основних методів теорії ймовірностей та 

математичної статистики, оволодіння необхідним математичним апаратом який 

застосовується в побудові та дослідженні математичних моделей економіки, фінансового 

менеджменту, маркетингу.  

Предметом вивчення навчальної дисципліни є основні математичні моделі теорії 

імовірності, методи їх застосування до обробки статистичної інформації. 

Міждисциплінарні зв’язки: елементарна математика, математичний аналіз, 

економетрія та ін. 

Базується на знаннях шкільного курсу математики та курсу математичного аналізу. 

Забезпечує вивчення наступних курсів: економетрія, математичне моделювання, 

математична економіка та інщі.  

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

1. Елементи теорії ймовірностей. 

2. Елементи математичної статистики. 

3. Кореляційно регресійний та дисперсійний аналіз. 

4. Елементи теорії випадкових функцій.  

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 
1.1. Мета викладання навчальної дисципліни “Теорія ймовірностей,  математична 

статистика та моделювання випадкових процесів” полягає в оволодінні студентами основами 

теорії ймовірностей та математичної статистики, знання яких необхідні для математичного 

осмислення, побудови математичних моделей та розв’язання задач, що виникають в різних 

галузях техніки та економіки.  Прищепити навички поглибленого ймовірностно-

статистичного дослідження прикладних задач. Навчити студентів самостійно працювати з 

навчальною та спеціальною літературою з теорії ймовірностей та її прикладних застосувань, 

самостійно здобувати необхідні для практики знання. 

Дати необхідну математичну підготовку та знання для вивчення предметів по 

спеціальності. 

1.2. Основні завдання вивчення дисципліни “Теорія ймовірностей,  математична 

статистика та моделювання випадкових процесів” полягають у наступному: 

 знайомство з поняттям випадкової події та її ймовірності; 

 знайомство з поняттям випадкової величини, законів розподілу випадкових 

величин; 

 знайомство з поняттям вибірки, оцінки параметрів розподілу генеральної 

сукупності; 

 знайомство з поняттям статистичної гіпотези, критеріїв подібності та згоди; 

 знайомство з елементами кореляційного та регресійного аналізу. 
1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні 

знати:   

основні методи розв’язування задач з теорії ймовірностей та математичної статистики, 

можливості їх застосовування при розв’язанні прикладних задач різного спрямування. 

 вміти:  

розв’язувати задачі з ймовірностей і математичної статистики;  будувати алгоритми 

розв’язку задач;  досліджувати отримані розв’язки. 
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На вивчення навчальної дисципліни відводиться 240 годин/8  кредитів ECTS. 

 

2. Інформаційний обсяг 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. 

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. Генеральна і вибіркова сукупність. Варіаційний ряд. Графічне зображення 

варіаційних рядів. Середні величини. Вибіркова дисперсія. Асиметрія та ексцес варіаційного 

ряду. Статистичне оцінювання параметрів розподілу. 

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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3. Рекомендована література 

 

Базова 

1. Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика. - М.: «Высшая 

школа», 1977. 

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

математической статистике. - М.: «Высшая школа», 1975. 

3. Коваленко И.Н., Филлипова А.А. Теория вероятностей и математическая 

статистика. - М.: «Высшая школа», 1973. 

4. Зайцев Е.П. Теория вероятностей и математическая статистика. Базовый курс с 

индивидуальными заданиями и решениями типовых вариантов./Учебно-методическое 

пособие. – Кременчуг: Изд-во „Кременчуг”, 2005. – 484 с. 

 

 

Допоміжна 

1. Вентцель Е.С. Теория вероятностей. – М.: Физматгиз, 1963. 

2. Гнеденко Б.В. Курс теории вероятностей. – М.: Физматгиз, 1961.  

3. Гурский Е.М. Теория вероятностей с элементами математической статистики.– М.: 

Высш. шк., 1971. 

4. Жлуктенко В.І., Наконечний С.І. Теорій ймовірностей із елементами математичної 

статистики. – К.: УМК ВО, 1991. 

5. Жлуктенко В.І., Наконечний С.І. Практикум з курсу «Теорія ймовірностей і 

математична статистика». – К.: КІНГ, 1991. 

6.  Болдин М.В. и др. Методические указания к практическим занятиям по 

математической статистике. М.: МАИ, 1988.  

7. Боровков А.А. Математическая статистика. М.: Наука, 1984. 

8. Ватутин В.А. и др. Теория вероятностей и математическая статистика в задачах. 

М.: Агар, 2003. 

9. Ивченко Г.И., Медведев Ю.И. Математическая статистика. М.: Высшая школа, 

1984. 

10. Кибзун А.И. и др. Теория вероятностей и математическая статистика в задачах. 

М.: Физматлит, 2002. 

11. Кочетков Е.С. Метод наименьших квадратов. М.: МАИ, 1993.  

12. Пугачев В.С. Теория вероятностей и математическая статистика. — М.: Наука, 

1979. 

13. Севастьянов Б.А. Курс теории вероятностей и математической статистики. М.: 

Наука, 1982. 

14. Ширяев А.Н. Вероятность. — М.: Наука, 1989. 

 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання  

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:  3-й семестр – диф. залік,  4-й семестр – іспит. 

 

5. Засоби діагностики успішності навчання    

Поточними засобами діагностики у семестрі є контрольні та лабораторні роботи. 

Мета контрольних робіт – виявити рівень засвоєння відповідних модулів, підрахування балів 

за кредитно-модульною системою.  Лабораторні роботи мають прищепити навички 
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самостійної роботи,  застосування обчислювальної техніки  при дослідженні математичних 

моделей імовірнісних процесів.  

Підсумковим контролем є  диференційний залік та іспит з навчальної дисципліни. 

Екзаменаційні білети складаються з теоретичних та практичних завдань. 

 

 




