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ВСТУП 

 

Програма навчальної дисципліни “Теорія ймовірностей” складена відповідно до 

освітньо-професійної (освітньо-наукової) програми підготовки  

 

_______бакалавр____________________________________  

(назва рівня вищої освіти, освітньо-кваліфікаційного рівня) 

 

 

спеціальності (напряму)              054 - Соціологія                                                       

спеціалізації    _____________________________                                                                                                                                                             

 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є  підготовка студентів за основними 

розділами курсу теорії ймовірностей та математичної статистики для подальшого 

застосування вивчених методів в їх професійній діяльності.  

 

1. Опис навчальної дисципліни 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни є навчання  майбутніх спеціалістів з 

соціології   основам теорії ймовірностей та математичної статистики в обсязі, достатньому 

для подальшої самостійної роботи з літературою та самостійного розв’язання 

ймовірнісних та статистичних прикладних задач.   

 

1.2. Завданнями вивчення дисципліни є ознайомлення студентів з основними 

поняттями та фактами теорії ймовірностей та математичної статистики,   оволодіння  

математико-статистичним апаратом обробки та аналізу даних,  подальше використання 

вивчених методів майбутніми спеціалістами  при вирішенні конкретних задач у  науково -

практичній діяльності. 

  

1.3. Кількість кредитів – 4 

 

1.4. Загальна кількість годин  – 120 

  

1.5. Характеристика навчальної дисципліни 

 

Нормативна / за вибором 

 

Денна форма навчання Заочна (дистанційна) форма навчання 

Рік підготовки 

1-й  

Семестр 

2-й  

Лекції 

 32 год.   

Практичні, семінарські заняття 

 32 год.   

Лабораторні заняття 

  

Самостійна робота 

56  год.   

Індивідуальні завдання  
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1.6. Згідно з вимогами освітньо-професійної (освітньо-наукової) програми, студенти 

мають досягти таких результатів навчання: 

знати: основні поняття та факти теорії ймовірностей та математичної статистики  

вміти: застосовувати математико-статистичні  методи при системному аналізі  та обробці 

соціологічної  інформації та  використовувати їх при вирішенні професійних задач. 

 

2. Тематичний план навчальної дисципліни 

 

Розділ 1. Основні поняття теорії ймовірностей. Випадкові події.  

Тема 1. Елементи комбінаторики.  

Переставлення, розміщення, сполучення. Біном Ньютона, властивості  біноміальних 

коефіцієнтів. 

Тема 2.  Випадкові події. Визначення ймовірності.  

Випадкові події та випробування.   Класичне та статистичне  визначення ймовірності. 

Геометричні ймовірності. Сумісні та несумісні події. Теорема   додавання ймовірностей.  

Повна група подій, протилежні події. Незалежні та залежні події.  Умовна ймовірність. 

Теорема добутку ймовірностей для незалежних та залежних подій. Формула повної 

ймовірності, повторення випробувань, формула Бернуллі. 

Розділ 2.  Випадкові величини. 

Тема 3. Поняття випадкової величини. 

Дискретні та неперервні  випадкові  величини. Закон розподілу  ймовірностей дискретної 

випадкової величини. Дії над випадковими величинами. 

Тема 4. Математичне сподівання дискретної випадкової величини. 

Математичне сподівання дискретної випадкової величини, його властивості. 

Ймовірнісний зміст математичного сподівання. 

Тема 5. Дисперсія дискретної випадкової величини. 

Означення дисперсії дискретної випадкової величини,  формула для обчислення дисперсії. 

Властивості дисперсії. Середнє квадратичне відхилення. 

Розділ 3. Деякі розподіли ймовірностей випадкових величин. 

Тема 6. Біноміальний  розподіл та розподіл  Пуассона. 

Біноміальний  розподіл. Поняття потоку подій, розподіл  Пуассона. 

Тема 7. Інтегральна функція розподілу ймовірностей випадкової  величини.     

Визначення та властивості інтегральної функції  розподілу. 

Тема 8.  Диференціальна функція розподілу випадкової  величини.      

Визначення диференціальної функції розподілу. Ймовірність попадання неперервної 

випадкової величини до заданого проміжку. Числові характеристики неперервної 

випадкової величини. Закон рівномірного розподілу  ймовірностей. 

Тема 9. Нормальний розподіл. 

Нормальний розподіл та його параметри. Нормальна крива, вплив  параметрів 

нормального розподілу на форму нормальної кривої.  Локальна функція Лапласа, 

інтегральна функція Лапласа.  Ймовірність потрапляння нормальної випадкової величини 

до заданого інтервалу.     Правило трьох  сигм, ймовірність відхилення  нормальної 

випадкової  величини від її математичного сподівання. Оцінка відхилення теоретичного 

розподілу від нормального розподілу.   
Тема 10. Асимптотичні формули Лапласа.  

Локальна теорема Лапласа. Інтегральна теорема Лапаласа. 

Тема 11. Розподіли хі-квадрат, Стьюдента та Фішера-Снедкора. 

Тема 12. Система двох випадкових величин. 

Закон розподілу ймовірностей дискретної двовимірної  випадкової  величини, умовні 

закони розподілу складових 

Розділ 4. Елементи математичної статистики. 

Тема 13. Вибірковий  метод 
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Генеральна та  вибіркова сукупності, дискретний та інтервальний розподіли частот та 

відносних частот,   полігон та гістограма. 

Тема 14. Статистичні оцінки параметрів розподілу. 

Вибіркові характеристики параметрів розподілу. Точкові оцінки параметрів розподілу. 

Інтервальні оцінки параметрів розподілу. Надійна ймовірність та надійний інтервал. 

Побудова надійних інтервалів  для оцінки  параметрів нормального розподілу. 

Тема 15. Елементи  теорії  кореляції. 

Статистична залежність.  Кореляційна залежність.   Кореляційна таблиця. Лінійна 

кореляційна залежність. Коефіцієнт лінійної кореляції та  його властивості.  

 

3. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви розділів і тем Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 

 л п ла

б 

ін

д 

с.р. л п ла

б 

ін

д 

с.р

. 

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

Розділ 1. Основні поняття теорії ймовірностей. Випадкові події. 

Тема 1.  12 2 3   7       

Тема 2.  21 3 8   10       

Разом за розділом 1 33 5 11   17       

Розділ 2. Випадкові величини. 

Тема 3.  7 2 2   3       

Тема 4.  6 2 1   3       

Тема 5.  6 2 1   3       

Разом за розділом 2 19 6 4   9       

Розділ 3. Деякі розподіли   ймовірностей випадкових величин. 

Тема 6. 5 2 1   2       

Тема 7. 4 1 1   2       

Тема 8. 4 1 1   2       

Тема 9. 16 5 5   6       

Тема 10. 4 1 2   1       

Тема 11. 2 1 0   1       

Тема 12. 1 1 0   0       

Разом за розділом 3 36 12 10   14       

Розділ 4. Елементи математичної статистики. 

Тема 13.  6 2 1   3       

Тема 14.  18 5 4   9       

Тема 15. 8 2 2   4       

Разом за розділом 4 32 9 7   16       

 У

Усього годин 

120 32 32   56       
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4. Теми семінарських (практичних, лабораторних) занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Елементи комбінаторики. 3 

2 Поняття випадкової події.        1 

3 Класичне означення ймовірності. 2 

4 Теорема   додавання ймовірностей.   1 

5 Умовна ймовірність. Теорема добутку ймовірностей. 2 

6 Повна група подій, формула повної ймовірності. 1 

7 Повторення випробувань, формула Бернуллі. 2 

8 Поняття випадкової величини, закон розподілу  ймовірностей 

дискретної випадкової величини. 

 

2 

9 Математичне сподівання та дисперсія дискретної випадкової 

величини. 

2 

10 Біноміальний  розподіл. 2 

11 Нормальний розподіл. 5 

12 Асимптотичні формули Лапласа. 2 

13 Вибіркова сукупність. Полігон та гістограма. 1 

14 Вибіркові характеристики параметрів розподілу. 2 

15 Інтервальні оцінки параметрів розподілу. Побудова надійних 

інтервалів  для оцінки  параметрів нормального розподілу. 

 

2 

16 Елементи теорії  кореляції. 2 

 Разом 32 

 

 

 

 

 

5. Завдання для самостійної роботи 

 

№ 

з/п 

Види, зміст самостійної роботи Кількість 

годин 

1. Опрацювання теоретичного матеріалу з використанням конспекту 

лекцій та рекомендованої літератури. 

22 

2. Робота над домашніми завданнями протягом семестру, що 

відповідають темам практичних занять. Розв’язання задач з 

домашнього завдання 

20 

3. Підготовка до складання семестрового контролю 14 

 Разом  56 

 

 

 

 
6. Індивідуальні завдання. 

Не передбачено навчальним планом. 
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7. Методи навчання 

Лекції та практичні заняття проводяться аудиторно. У разі оголошення карантину, 

заняття проводяться аудиторно або дистанційно (за допомогою платформ Zoom, Google 

Meet) відповідно до наказу ректора Харківського національного університету імені 

В.Н.Каразіна. 

8. Методи контролю 

Контроль за відвідуванням занять, усне опитування під час лекцій та практичних 

занять, перевірка домашніх завдань, проведення контрольних робіт, заключний 

семестровий контроль у формі екзамену. 

 

                                                       9. Схема нарахування балів 

 

Поточний контроль, самостійна робота Разом Екзамен Сума 

Розділ 1 Розділ 2 Розділ 3 Розділ 4 60 40 100 

Т1-Т2 Т3-Т5 Т6-Т12 Т13-Т15 

15 15 15 15 

 

Шкала оцінювання 

 

Сума балів за всі види навчальної 

діяльності протягом семестру 

Оцінка 

 

90 – 100 відмінно 

70-89 
добре 

50-69 
задовільно 

1-49 незадовільно 

 

 

10. Рекомендована література 

 

Основна література 

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

2011. – 479 c. 

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

математической статистике. – М.:”Высшая школа”, 1999. – 400 c. 

3. Колемаев В.А., Калинина В.Н. Теория вероятностей и математическая 

статистика.М.:”ИНФРА-М”, 2001.–301 с. 

  

Допоміжна література 

1. Вентцель Е.С., Овчаров Л.А.. Теория вероятностей. Задачи и упражнения. М.: 

Наука, 1969, – 365 с. 

2. Вентцель Е.С. Теория вероятностей, М.: Наука, 1964. 

3. Теорія ймовірностей та математична статистика: навч. посіб. / В.С.Донченко, М.В.-

С. Сидоров, М.М.Шарапов. Київ,  2009. – 288 с. 

4. Теория вероятностей и математическая статистика./ Гихман И.И., Скороход А.В., 

Ядренко М. И.– К.: “Вища шк.”. – 1988. – 439 с. 

5. Феллер В. Введение в теорию вероятностей и ее приложения. Т.1, М.:”Мир”, 1967. 

– 498 с.   
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11. Посилання на інформаційні ресурси в Інтернеті, відео-лекції, інше методичне 
забезпечення 

 

 

1. Кушлик-Дивульська, О. І. Теорія ймовірностей та математична статистика 

[Електронний ресурс] : навчальний посібник / О. І. Кушлик-Дивульська, Н. В. 

Поліщук, Б. П. Орел, П. І. Штабалюк ; НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського». – 

Електронні текстові данні (1 файл: 2,1 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ ім. Ігоря 

Сікорського», 2016. – 212 с.  https://ela.kpi.ua/handle/123456789/18378 

2. Медведев М.Г., Пащенко І.О. Теорія ймрвірностей та математична статистика.  

                  К.:2008. – 536 с.  http://pdf.lib.vntu.edu.ua/books/2015/Medvedev_2008_536.pdf 

3. Цибенко, О. С. Збірник задач з теорії ймовірностей [Електронний ресурс] : 

навчальний посібник / О. С. Цибенко, М. Г. Крищук, Ю. Я. Тарасевич ; НТУУ  

«КПІ». – Електронні текстові данні (1 файл: 9,66 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 

2016. – 210 с 

    https://ela.kpi.ua/handle/123456789/15328 

 

 

https://ela.kpi.ua/handle/123456789/18378
http://pdf.lib.vntu.edu.ua/books/2015/Medvedev_2008_536.pdf
https://ela.kpi.ua/handle/123456789/15328
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Додаток до робочої програми навчальної дисципліни_____________________ 
(назва дисципліни) 

 

Дію робочої програми продовжено: на 20_____/20_____ н. р. 
  

Заступник декана _____________ факультету з навчальної роботи  

 
___________________        _______________________                                  

(підпис)                         (прізвище,  ініціали)                                        
                     

«____» __________ 20___ р.  
 

Голова методичної комісії  _____________ факультету  
 

___________________        _______________________                                  

(підпис)                         (прізвище,  ініціали)                                        
                     

 «____» __________ 20___ р.  

  
 

 


