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ВСТУП 

 

Програма навчальної дисципліни “ТЕОРІЯ ЙМОВІРНОСТЕЙ ТА ЇЇ 

ЗАСТОСУВАННЯ” складена відповідно до освітньо-професійної (освітньо-наукової) 

програми підготовки  

 

_______бакалавр_______________________  

(назва рівня вищої освіти) 

 

 

спеціальності (напряму) _____________________________________________________ 

 

спеціалізації 

__________________________________________________________________________ 

 

 

1. Опис навчальної дисципліни 

1.1. Мета викладання навчальної дисципліни 
Метою викладання є поглиблене знайомство з основними поняттями теорії 

ймовірності та математичної статистики. 

 

1.2. Основні завдання вивчення дисципліни 
Засвоєння студентами основних понять та одержання навичок у 

розв’язанні практичних задач. 
 

 1.3. Кількість кредитів 1 

 

1.4. Загальна кількість годин 30 

  

1.5. Характеристика навчальної дисципліни 

 

Нормативна / за вибором 

 

Денна форма навчання Заочна (дистанційна) форма навчання 

Рік підготовки 

-й 3-й 

Семестр 

-й 5-й 

Лекції 

 год.  2 год. 

Практичні, семінарські заняття 

 год.  10 год. 

Лабораторні заняття 

 год.  год. 

Самостійна робота,  у тому числі 

 год. 108 год. 

Індивідуальні завдання  

год. 

 



1.6. Заплановані результати навчання 

Згідно з вимогами освітньо-професійної (освітньо-наукової) програми, студенти 

мають досягти таких результатів навчання: 

знати:  основні визначення, властивості понять та типові задачі з теорії 

ймовірності та математичної статистики. 

вміти: розв’язувати практичні задачі з теорії ймовірності та 

математичної статистики. 
 

2. Тематичний план навчальної дисципліни 
 

 

Розділ 1. Ймовірностний простір. Дискретні випадкові величини. 

Тема 1. Ймовірностний простір. 

Математична модель експерименту. Означення ймовірності. Елементи ймовірностного 

простору. Події та їх властивості. Формули комбінаторики. Повна група подій. Формула 

Байєса. Схема Бернуллі. 
 

Тема 2. Дискретні випадкові величини. 

Означення випадкової величини. Дискретна випадкова величина, її таблиця розподілу. 

Характеристики дискретної випадкової величини. 
 

Розділ 2. Неперервні випадкові величини. 

Тема 1. Функція розподілу неперервної випадкової величини. 

Означення неперервної випадкової величини. Функція розподілу, її властивості. 

Характеристики неперервної випадкової величини. 
 

Тема 2. Рівномірний та нормальний розподіли. 

Рівномірний та нормальний розподіли неперервної випадкової величини, їх графіки та 

характеристики. 
 

Розділ 3. Основи математичної статистики. 

Тема 1. Основні об’єкти математичного опису повторного експерименту. 
 

Означення генеральної совокупності. Виборочна середня та дисперсія, їх оцінки. 
 

 

3. Структура навчальної дисципліни 

 

 

Назви розділів і тем Кількість годин 

 денна форма заочна форма 

 усьо

го  

у тому числі у

сь

ог

о  

у тому числі 



  л п л

а

б

. 

інд. с. р.  л п лаб. інд. с. р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Розділ 1. Ймовірностний простір. Дискретні випадкові величини. 

Тема 1. 
Ймовірностний 

простір.  

       2 2    

Тема 2. Дискретні 

випадкові величини. 

       1 1    

Разом за розділом 1        3 3    

Розділ 2. Неперервні випадкові величини. 

Тема 1. Функція 

розподілу 

неперервної 

випадкової 

величини. 

       1 1    

Тема 2. Рівномірний 

та нормальний 

розподіли.  

       1 1    

Разом за розділом 2        2 2    

Розділ 3. Основи математичної статистики. 

Тема 1. Основні 

об’єкти 

математичного 

опису повторного 

експерименту. 

       1 1    

Разом за розділом 3        1 1    

Усього годин         6 6    

 

 

4. Теми семінарських (практичних, лабораторних) занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Ймовірностний простір. 1 

2 Дискретні випадкові величини. 1 

3 Функція розподілу неперервної випадкової величини. 1 

4 Рівномірний та нормальний розподіли. 1 

5 Основні об’єкти математичного опису повторного експерименту. 1 

 Разом   5 

 

5. Завдання для самостійної робота 

 

№ 

з/п 

Види, зміст самостійної роботи Кількість 

годин 

1 Ймовірностний простір. Дискретні випадкові величини. 30 

2 Неперервні випадкові величини. 40 

 Основи математичної статистики. 38 

 Разом  108 



 

6. Індивідуальні завдання 

 

Не передбачено навчальним планом. 

7. Методи контролю 
Відповіді студентів в аудиторії, виконання контрольних робіт, звіти по самостійній роботі.                                       

8. Схема нарахування балів 
 

Поточний контроль, самостійна робота, індивідуальні завдання Екзамен 

(залікова 

робота) 
Сума 

Розділ 1 Розділ 2 
Розділ 

3 

Контроль

на 

робота, 

передбач

ена 

навчальн

им 

планом 

Індивідуа

льне 

завдання 

Разом 

  

Т1 Т2 Т1 Т2 Т1    40 100 

23 7 12 12 6      

Т1, Т2 ...  – теми розділів. 

 

Шкала оцінювання 

 

Сума балів за всі види навчальної 

діяльності протягом семестру 
Оцінка 

 
для чотирирівневої 

шкали оцінювання 

для дворівневої 

шкали 

оцінювання 

90 – 100 відмінно  

 

 

зараховано 

70-89 добре  
 

50-69 задовільно  
 

1-49 незадовільно не зараховано 

 

 

9. Рекомендована література 

 

Основна література 
 

1. Демидович Б.П., Кудрявцев В.А. Краткий курс высшей математики. М.: АСТ, 

Астрель, 2001. — 656 с. 

2.  В.Е. Гмурман, Теория вероятностей и математическая статистика. Высшая школа, 

М. 2000. 

 

 



Допоміжна література 
 

10. Посилання на інформаційні ресурси в Інтернеті, відео-лекції, інше методичне 
забезпечення 

1. https://matworld.ru/ Обчислення онлайн та теоретичне обгрунтування. 
 

https://matworld.ru/

