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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 

 

Галузь знань: 

01 – Освіта/Педагогіка  

 
 

Нормативна 

 

Модулів – 4  

Спеціальність: 

014 – Середня освіта 

(Інформатика) 

 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 4 2-й — 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання           . 
Семестр 

Загальна кількість 

годин – 210 

3, 4-й — 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 1,94 

самостійної роботи 

студента – 3,88 

Освітньо-

кваліфікаційний рівень: 

бакалавр 

 

26 год. — 

Практичні 

22 год. — 

Лабораторні 

22 год. — 

Самостійна робота 

140 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 – 70/140. 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Навчальна дисципліна “Теорія ймовірностей і математична статистика та 

моделювання випадкових процесів” відноситься до групи дисциплін освітньо-

професійного рівня  підготовки магістрів з галузі знань 01  –  Освіта,  

спеціальності  014 – Середня освіта (Інформатика).   Математичні знання, які 

студент повинен отримати, вивчаючи курс “Теорія ймовірностей 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: ознайомлення студентів з методами  розв’язання ймовірносно-

статистичних задач.  

Завдання: 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 ймовірностей 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 

застосовувати одержані з теорії ймовірностей та математичної статистики знання 

при побудові математичних моделей та їх комп’ютерній реалізації. 
 

3. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1.  Поняття і моделі теорії ймовірностей 

Тема 1.  Основні поняття  теорії ймовірностей. Властивості ймовірності. 

Використання комбінаторики до знаходження ймовірності. 

Тема 2.  Алгебра подій.  Знаходження ймовірності з використанням теорем 

про ймовірність суми і добутку подій.  

Тема 3.  Формули повної ймовірності. Формули Байєса. Повторення 

випробувань. Випробування за схемою Бернуллі. 

 

Змістовий модуль 2.  Дискретні та безперервні випадкові величини. 

Системи випадкових величин. Випадкові функції. 

Тема 4. Дискретні та безперервні випадкові величини. Числові 

характеристики випадкових величин.  

Тема 5. Основні закони розподілу випадкових величин.  

Тема 6. Системи випадкових величин. Випадкові функції. Потоки подій. 
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Змістовий модуль 3. Збір та обробка статистичної інформації . 

Тема 7. Способи та методики отримання статистичних даних. Оцінка 

вірогідності даних. Первинна обробка та групування статистичних даних.  

Тема 8.  Методи математичного опису статистичних даних. Статистичне 

оцінювання параметрів генеральної сукупності. Перевірка статистичних гіпотез.  

Тема 9. Кореляційно-регресійний аналіз.  

Тема 10. Статистичне оцінювання динамічних рядів. 

 

  Змістовий модуль 4.   Елементи теорії випадкових функцій 
 Тема 11 Основні поняття про випадкові функції. Способи завдання та види 

випадкової функції. Їх числові характеристики. Ергодичні стаціонарні випадкові 

функції. Їх характеристики.  Характеристики нестаціонарної випадкової функції. 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

у
сь

о
го

  

у тому числі 

у
сь

о
го

 

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 13 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Поняття і моделі теорії ймовірностей 

Тема 1. Основні поняття  теорії 

ймовірностей. Властивості 

ймовірності. Використання 

комбінаторики до знаходження 

ймовірності. 

22 4 2 2  14       

Тема 2. Алгебра подій.  

Знаходження ймовірності з 

використанням теорем про 

ймовірність суми і добутку подій. 

19 2 2 2  13       

Тема 3. Формули повної 

ймовірності. Формули Байєса. 

Повторення випробувань. 

Випробування за схемою Бернуллі. 

19 2 2 2  13       

Разом за змістовим модулем 1 60 8 6 6  40       

Модуль 2 

Змістовий модуль 2. Дискретні та безперервні випадкові величини. Системи 

випадкових величин. Випадкові функції. 

Тема 4. Дискретні та безперервні 

випадкові величини. Числові 

характеристики випадкових величин. 

19 2 2 2  13       

Тема 5. Основні закони розподілу 19 2 2 2  13       
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випадкових величин. 

Тема 6. Системи випадкових 

величин. Випадкові функції. Потоки 

подій. 

22 4 2 2  14       

Разом за змістовим модулем 2 60 8 6 6  40       

Разом за третій семестр 120 16 12 12  80       

Модуль 3 

Змістовий модуль 3.  Збір та обробка статистичної інформації 

Тема 7. Способи та методики 

отримання статистичних даних. 

Оцінка вірогідності даних. Первинна 

обробка та групування статистичних 

даних. 

18 2 2 2  12       

Тема 8. Методи математичного 

опису статистичних даних. 

Статистичне оцінювання параметрів 

генеральної сукупності. Перевірка 

статистичних гіпотез. 

18 2 2 2  12       

Тема 9. Кореляційно-регресійний 

аналіз. 
18 2 2 2  12       

Тема 10. Статистичне оцінювання 

динамічних рядів. 
18 2 2 2  12       

Разом за змістовим модулем 3 72 8 8 8  48       

Змістовий модуль 4. Основні поняття про випадкові функції.   

Тема 11. Основні поняття про 

випадкові функції.  
18 2 2 2  12       

Разом за змістовим модулем 4 18 2 2 2  12       

Разом за четвертий семестр 90 10 10 10  60       

Усього годин 210 26 22 22  140       

 

5. Теми практичних занять  

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 
Елементи комбінаторики. Перестановки, сполуки. Принцип 

додавання та множення. 

2 

2 Алгебра подій. Ймовірність суми та добутку подій.  2 

3 
Формули повної ймовірності. Формули Бейєса. Схема 

випробувань Бернуллі та Пуассона. 

2 

4 

Випадкові величини. Функції розподілу. Щільність розподілу. 

Їх властивості. Основні числові характеристики випадкових 

величин.  

2 

5 Основні закони розподілу випадкових величин. 2 

6 Системи випадкових величин. Випадкові функції. Потоки 2 
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подій. 

7 Первинна обробка та групування статистичних даних. 2 

8 
Статистичне оцінювання параметрів генеральної сукупності. 

Перевірка статистичних гіпотез. 

2 

9 
Лінійна регресія. Обчислення коефіцієнтів функції регресії. 

Вибірковий коефіцієнт кореляції та його властивості.  

2 

10 Статистичне оцінювання динамічних рядів. 2 

11 
Поняття випадкового процесу. Спосіб завдання випадкового 

процесу. Основні характеристики.  

2 

 Усього 22 

 

6. Теми лабораторних занять 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 

Основні поняття  теорії ймовірностей. Властивості 

ймовірності. Використання комбінаторики до знаходження 

ймовірності. 

2 

2 
Алгебра подій.  Знаходження ймовірності з використанням 

теорем про ймовірність суми і добутку подій. 
2 

3 
Формули повної ймовірності. Формули Байєса. Повторення 

випробувань. Випробування за схемою Бернуллі. 
2 

4 
Дискретні та безперервні випадкові величини. Числові 

характеристики випадкових величин. 
2 

5 Основні закони розподілу випадкових величин. 2 

6 
Системи випадкових величин. Випадкові функції. Потоки 

подій. 
2 

7 

Способи та методики отримання статистичних даних. Оцінка 

вірогідності даних. Первинна обробка та групування 

статистичних даних. 

2 

8 

Методи математичного опису статистичних даних. 

Статистичне оцінювання параметрів генеральної сукупності. 

Перевірка статистичних гіпотез. 

2 

9 Кореляційно-регресійний аналіз. 2 

10 Статистичне оцінювання динамічних рядів. 2 

11 
Поняття випадкового процесу. Спосіб завдання випадкового 

процесу. Основні характеристики. 
2 

 Усього 22 
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7. Самостійна робота 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 
 Змістовий модуль 1. Теми 1–3  40 
 Змістовий модуль 2. Теми 4-6  40 
 Змістовий модуль 3. Теми 7-10 48 
 Змістовий модуль 4. Тема 11 12 
 Разом  140 

 

 

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. 

 

 

 

9. Розподіл балів, які отримують студенти 

 

СЕМЕСТР 3   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 
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СЕМЕСТР 4   Поточне тестування та самостійна робота  

Підсумковий 

тест (екзамен) 

Сума 

Змістовий модуль № 3 Змістовий модуль № 4 

Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 20 100 

15 15 15 15 20 

 

Примітка. 

Т1-Т11 – 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 

 

 

10.  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. 


