




ВСТУП 

 

Програма навчальної дисципліни «Теорія ймовірностей та математична 

статистика» складена відповідно до освітньо-професійної  програми підготовки 
рівень вищої освіти                                       перший (бакалаврський)                                          
                                                                       (назва рівня вищої освіти, освітньо-кваліфікаційного рівня) 
 
спеціальність                                                  104 - фізика та астрономія 
                                                                                                                                                 (шифр і назва)  

 
освітньо-професійна програма                     фізика  
                                                                                                                                (шифр і назва 

 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є закономірності випадкових 

явищ: випадкові події, випадкові величини, граничні теореми теорії ймовірностей, 

основні поняття математичної статистики. 

 

Програма навчальної дисципліни складається з таких розділів: 

1. Теорія ймовірностей. 

2. Математична статистика. 

 

1. Опис навчальної дисципліни 

1.1. Мета викладання навчальної дисципліни. 

 Метою викладання навчальної дисципліни є формування у майбутніх 

фізиків базових знань з застосування ймовірнісно-статистичного апарату для 

розв'язування теоретичних і практичних задач. 

 

1.2. Основні завдання вивчення дисципліни. 

Основними завданнями вивчення дисципліни є надання студентам знань щодо 

основних визначень, теорем та формування умінь:  

1) знаходити ймовірності подій, знати визначення випадкових величин, 

обчислювати  характеристики випадкових величин; 

2) знати закони великих чисел та граничні теореми теорії ймовірностей; 

3) знаходити точкові оцінки параметрів генеральної сукупності; 

4) знаходити інтервальні оцінки параметрів генеральної сукупності; 

5) здійснювати статистичну перевірку гіпотез 

 

Компетентності, що забезпечуються дисципліною: 

• Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми з 

фізики та/або астрономії у професійній діяльності або у процесі подальшого 

навчання, що передбачає застосування певних теорій і методів фізики та/або 

астрономії і характеризується складністю та невизначеністю умов (ІК). 

• Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу (ЗК-1). 

• Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях (ЗК-2). 

• Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій (ЗК-3). 

• Здатність приймати обґрунтовані рішення (ЗК-5). 

• Навички міжособистісної взаємодії (ЗК-6). 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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• Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт (ЗК-8). 

• Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків 

(ЗК-9). 

• Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово (ЗК-12). 

• Здатність використовувати на практиці базові знання з математики як 

математичного апарату фізики і астрономії при вивченні та дослідженні фізичних 

та астрономічних явищ і процесів (ФК 2).  

• Здатність працювати з джерелами навчальної та наукової інформації (ФК-9). 

• Здатність самостійно навчатися і опановувати нові знання з фізики, 

астрономії та суміжних галузей (ФК-10). 

 

1.3. Кількість кредитів: 3 

 

1.4. Загальна кількість годин: 90   

    

1.5. Характеристика навчальної дисципліни. 
 

Обов’язкова / за вибором: обов’язкова 
Вид кінцевого контролю (семестровий екзамен або залік): семестровий екзамен 

Денна форма навчання Заочна (дистанційна) форма навчання 

Рік підготовки 
2-й  

Семестр 
4-й  

Лекції 
32 год.  

Практичні, семінарські заняття 

16 год.  
Лабораторні заняття 

0 год.  
 

Самостійна робота 

42 год.  
 

1.6. Заплановані результати навчання. 

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

студенти повинні досягти таких результатів навчання: 

знати: основні типи імовірнісних просторів, властивості подій, визначення 

випадкових величин, розподіл випадкових подій, числові характеристики 

випадкових величин, закони великих чисел, граничні теореми теорії 
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ймовірностей, поняття та основні прийоми роботи з вибірками, точкові і 

інтервальні оцінки параметрів, методи перевірки статистичних гіпотез; 

вміти: обчислювати ймовірності подій, використовувати при вирішенні 

задач поняття умовної ймовірності, незалежності, формули повної ймовірності та 

Байєса, розв’язувати задачі на випробування Бернуллі, обчислювати числові 

характеристики випадкових величин, використовувати граничні теореми теорії 

ймовірностей, знати основні методи роботи з вибірками, обчислювати точкові та 

інтервальні оцінки параметрів статистичних розподілів, перевіряти гіпотезу про 

розподіл вибірки.  

Програмні результати навчання, що забезпечуються дисципліною: 

• Вміти застосовувати базові математичні знання, які використовуються у фізиці 

та астрономії: з аналітичної геометрії, лінійної алгебри, математичного аналізу, 

диференціальних та інтегральних рівнянь, теорії ймовірностей та математичної 

статистики, теорії груп, методів математичної фізики, теорії функцій комплексної 

змінної, математичного моделювання.  (ПРН-4). 

• Мати базові навички самостійного навчання: вміти відшуковувати потрібну 

інформацію в друкованих та електронних джерелах, аналізувати, 

систематизувати, розуміти, тлумачити та використовувати її для вирішення 

наукових і прикладних завдань. (ПРН-8). 

 

 

 

2. Тематичний план навчальної дисципліни 

 

Розділ І.  Теорія  ймовірностей 

 

Тема 1. Класичні ймовірності та елементи комбінаторики. 

Тема 2. Комбінаторика та класичні ймовірності. Геометричні ймовірності.  

Тема 3. Аксіоматика теорії ймовірностей. 

Тема 4. Умовні ймовірності. 

Тема 5. Випробування Бернуллі. 

Тема 6. Теорема Пуассона. 

Тема 7. Теорема Муавра-Лапласа. 1. 

Тема 8. Теорема Муавра-Лапласа. 2. 

Тема 9. Випадкові величини.  

Тема 10. Математичне сподівання та дисперсія випадкових величин. 
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Тема 11. Основні розподіли випадкових величин. 

Тема 12. Мода та медіана. Коефіцієнт кореляції. 

Тема 13. Граничні теореми теорії ймовірностей. 

Тема 14. Застосування граничних теореми теорії ймовірностей. 

 

 

 

 

 

Розділ ІІ.  Математична статистика 

 

 

Тема 15. Елементи математичної статистики. Перевірка гіпотези про нормальний 

розподіл. 

 

Тема 16. Довірчі інтервали для параметрів  нормального розподілу.  

 

 

 

 

3. Структура навчальної дисципліни 
 

Назви розділів і тем 

Кількість годин 

Денна форма 

Усього  у тому числі 

Л П Лаб інд Ср 

1 2 3 4 5 6 7 

Розділ 1 Теорія  ймовірностей 

Тема 1. Класичні ймовірності та 

елементи комбінаторики. 

5 2 1   2 

Тема 2. Комбінаторика та класичні 

ймовірності. Геометричні 

ймовірності. 

5 2 1   2 

Тема 3. Аксіоматика теорії 

ймовірностей. 

4 2 1   1 

Тема 4. Умовні ймовірності. 5 2 1   2 

Тема 5,6. Випробування Бернуллі та 10 4 2   4 
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теорема Пуассона. 

Тема 7. Теорема Муавра-Лапласа. 1.   4 2 1   1 

Тема 8. Теорема Муавра-Лапласа. 2. 5 2 1   2 

Тема 9. Випадкові величини.  4 2 1   1 

Тема 10. Математичне сподівання та 

дисперсія випадкових величин. 

5 2 1   2 

Тема 11. Основні розподіли 

випадкових величин. 

8 2 1   5 

Тема 12. Мода та медіана. Коефіцієнт 

кореляції. 

5 2 1   2 

Тема 13,14. Граничні теореми теорії 

ймовірностей.  

10 4 2   4 

Разом за розділом 1 70 28 14   28 

Розділ 2 .  Математична статистика 

Тема 15. Елементи математичної 

статистики. Перевірка гіпотези про 

нормальний розподіл. 

10 2 1   7 

Тема 16. Довірчі інтервали для 

параметрів  нормального розподілу. 

10 2 1   7 

Разом за розділом 2 20 4 2   14 

Усього годин  90 32 16   42 

 

4. Теми практичних занять 

 
№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Класичні і геометричні ймовірності 2 

2 Умовні ймовірності. 1. 2 

3 Схема Бернуллі і теорема Пуассона 2 

4 Контрольна робота №1 2 

5 Інтегральна теорема Муавра-Лапласа 2 

6 Застосування теореми Муавра-Лапласа 2 

7 Випадкові величини 2 

8 Контрольна робота №2 2 

   

Разом 16 

 
5. Завдання для самостійної роботи 

 

№ 

з/п 

Зміст роботи Кількість 

годин 

Форма контролю 



 6 

1 Вивчення теорії та розв’язок задач за 

темами: 

Класична схема.Комбінаторика і 

ймовірність. Загальний ймовірнісний 

простір. [8], стор. 4-10 

5 

 

 

Опитування на 

практичних заняттях, 

контрольна робота, іспит 

2 Вивчення теорії та розв’язок задач за 

темами: Умовні ймовірності. 

Незалежність. [8], стор. 11-18 

2 Опитування на 

практичних заняттях, 

контрольна робота, іспит 

3 Вивчення теорії та розв’язок задач за 

темами: Схема Бернуллі [8], стор. 18-

34 

7 Опитування на 

практичних заняттях, 

контрольна робота, іспит 

4 Вивчення теорії та розв’язок задач за 

темами:  Випадкові величини та 

функції розподілу.  Математичне 

сподівання. Дисперсія. [8], стор. 34-45 

10 Опитування на 

практичних заняттях, 

контрольна робота, іспит 

5 Вивчення теорії та розв’язок задач за 

темами: Граничні теореми. 

Застосування центральної граничної 

теореми. 

[8], стор. 45-53 

4 Опитування на 

практичних заняттях, 

контрольна робота, іспит 

6 Вивчення теорії та розв’язок задач за 

темами: Предмет математичної 

статистики. Точкові оцінки. Основні 

розподіли математичної статистики. 

[4], стор. 166-186 

7 Опитування на 

практичних заняттях, 

перевірка ІДЗ,, іспит 

7 Вивчення теорії та розв’язок задач за 

темами:  Інтервальні оцінки 

параметрів. Перевірка статистичних 

гіпотез. [4], стор. 186-198 

7 

 

Опитування на 

практичних заняттях, 

перевірка ІДЗ, іспит 

 Разом 42  

 
6. Методи контролю 

Перевірка контрольних робіт. Перевірка індивідуальних завдань. 

Письмовий іспит наприкінці семестру. 
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7. Схема нарахування балів 

 
Контрольна 
робота №1 

Контрольна 
робота №2 

Індивідуальні 
завдання 

Екзамен 

 
Сума 

20 20 20 40 100 
 

8. Шкала оцінювання 

 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності протягом 

семестру 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену для заліку 

90 – 100 відмінно  

Зараховано 70-89 добре  

50-69 задовільно  

1-49 Незадовільно не зараховано 

9  Методичне забезпечення 

 

Дюкарев Ю. М. Теорія ймовірностей та математична статистика. Навчально-

методичний посібник для студентів фізичного факультету. 

 

10 Рекомендована література 

 

1. Гнєденко Б. В. Курс теорії ймовірностей. — К.: ВПЦ Київський університет, 

2010. — 464 с. 

 

2. Сеньо П. С. Теорія ймовірностей та математична статистика. — 2-ге вид. — 

Київ: Знання, 2007. — 556 с. 

 

3. Барковський В. В. Теорія ймовірностей та математична статистика. 5-те 

видання. — Київ: Центр учбової літератури, 2010. — 424 с. 

 

4. Ю. М. Слюсарчук, Й. Я. Хром'як, Л. Л. Джавала, В. М. Цимбал. Теорія 

ймовірностей, математична статистика та імовірнісні процеси: навч. посіб. М-во 

освіти і науки України, Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Львів: Вид-во Львів. 

політехніки, 2015. — 364 с.  

 

5. Дороговцев А.Я Збірник задач з теорії ймовірностей. — К.: Вища школа, 

1976. — 384 с 

 

6. Кармелюк Г. І. Теорія ймовірностей та математична статистика. Посібник з 

розвязання задач. — К.: Центр учбової літератури, 2007. — 576 с. 
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7. Каленюк П. І. та ін. Теорія ймовірностей і математична статистика. — Львів: 

Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2005. — 240 с. 

 

8. Турчин В.М. Математична статистика в прикладах і  задачах. - К.: КМК ВО, 

1993. - 164 с. 

 

9. Збірник задач з теорії ймовірностей: Навч. посібник / За ред. Ю.К. Рудавського. 

- Львів: Вид-во Національного університету "Львівська політехніка", 2000. - 244 с. 

 

 


