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І. Загальні відомості 

Дисципліна - “Теорія ймовірностей, імовірнісні процеси і математична 

статистика” відноситься до циклу “ Природничонаукової підготовки ” 

обов’язкової частини програми.  

У структурно-логічній схемі навчання зазначену дисципліну 

рекомендується розміщувати тоді, коли студенти вже прослухали курси 

“Вища математика”, “Основи дискретної математики” ,  набули певних 

теоретичних знань та володіють необхідним математичним апаратом.  

До складу дисципліни включений один кредитний модуль: НФ-07 

“Теорія ймовірностей, імовірнісні процеси і математична статистика” 

обсягом 3 кредитів ECTS. 
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ІІІ. Мета і завдання модуля (дисципліни) 

Дисципліна “Теорія ймовірностей, імовірнісні процеси і 

математична статистика ” - це важлива складова у підготовці спеціалістів 

напряму “Програмна інженерія”, тому що інженер повинен володіти 

знаннями з різних напрямків математики, вирішувати ймовірнісні задачі, 

розуміти ймовірнісні процеси, вміти побудувати ймовірнісні алгоритми.  

Інженер повинен коректно використовувати математичні формули, розуміти 

процеси створення математичних (статистичних) і імітаційних моделей.   

Викладений матеріал може бути використаний при вивченні таких 

дисциплін, як: “Моделювання систем”, “Системи штучного інтелекту ”, 

“Графічне та геометричне моделювання ”, “Комп’ютерні мережі  ”та ін.  

Мета вивчення дисципліни полягає в тому, щоб навчити студента 

працювати з імовірнісними моделями.  

Після вивчення модулю студент повинен знати: 

- визначення  імовірності (класичне, частотне, геометричне); 

- теореми додавання, множення ймовірностей, повної імовірності, 

Байєса; 

- числові характеристики випадкових величин: математичного 

сподівання, дисперсії; 

- основні типи розподілень: біноміальний, Пуассона, рівномірний, 

експоненціальний,  нормальний та ін.; 

- числові характеристики функцій розподілення випадкових величин; 

- закон великих чисел; 

- теореми Чебишова, Маркова, Бернуллі, центральну граничну, 

Муавра-Лапласса; 

- області застосування імовірнісних методів. 

У результаті вивчення модулю студент повинен уміти: 

- знаходити імовірності випадкової величини за класичним 

означенням; 



- користуватися теоремами додавання та множення імовірностей, 

повної імовірності; 

- знаходити математичне сподівання , дисперсію та середнє 

квадратичне відхилення неперервних та дискретних випадкових 

величин; 

- використовувати закон великих чисел, теорем Чебишова, Маркова, 

Бернуллі для визначення збіжності послідовностей випадкових 

величин ;  

- використовувати центральну граничну теорему для визначення 

збіжності законів розподілення до нормального закону. 
 

IV. Зміст кредитного модуля 

Розділ 1      Комбінаторика 
Тема 1.1 Основні формули комбінаторики  

Основний принцип комбінаторики. З’єднання без повторів. 

Розміщення.  Перестановки. Сполуки. 

Тема 1.2 Комбінаторика в задачах теорії ймовірностей. 

Суть експерименту. Загальні  властивості стохастичного експерименту. 

Застосування загальних правил комбінаторики для розв’язку задач 

теорії ймовірностей. Приклади задач, що були розв’язані ще на початку 

заснування теорії ймовірностей. 

Розділ 2        Ймовірності випадкових подій 
Тема 2.1  Визначення та обчислення ймовірностей випадкових явищ  

Простір елементарних ісходів. Достовірна, неможлива та випадкова 

події. Сумісні та несумісні події. Протилежні події. Відносна частота події. 

Ймовірність події та її властивості. Класичне означення ймовірності події. 

Геометричне розв’язання імовірнісних задач. Задача про зустріч. 

Аксіоматичне означення події. Деякі слідства з аксіом  ймовірності. Теореми 

додавання ймовірностей. Незалежні події. Умовна ймовірність. Теорема 

добутку ймовірностей. Теорема повної ймовірності. Формула Байеса. 



Тема 2.2 Послідовні незалежні випробування 

Частота появи події в n незалежних іспитах. Формула Бернуллі. 

Найімовірніше число появи події при повторенні іспитів. Типи задач, що 

ставляться над схемою Бернуллі і методи їх розв’язування. Локальна та 

інтегральна теореми Муавра-Лапласа.  

Розділ 3           Випадкові величини 

Тема 3.1 Числові характеристики випадкових величин 

Закон розподілу. Форми законів розподілу . Ряд розподілу. 

Многокутник розподілу. Функція розподілу. Щільність розподілу. 

Математичне сподівання випадкової величини. Дисперсія та середньо-

квадратичне відхилення випадкової величини. Мода та медіана випадкової 

величини. Моменти випадкової величини. Центрована та нормована 

випадкова величина.  

Тема 3.2 Закони розподілу випадкових величин 

Біноміальний закон розподілу. Закон розподілу Пуассона. 

Рівномірний розподіл. Показниковий розподіл. Розподіл хі-квадрат. 

Обчислення математичного сподівання , дисперсії та інших показників 

відомих розподілів випадкових величин. Поняття нормального закону 

розподілу неперервної випадкової величини.Функція Гаусса. Правило трьох 

сигм. 

Тема 3.3           Закон великих чисел 

Нерівність Чебишова. Теореми Бернулі та Чебишова. Центральна 

гранична теорема. Закон великих чисел. 

 
 
                                     ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ 

Розділ 1      Комбінаторика 

Тема 1.1 Основні формули комбінаторики.  

Тема 1.2 Комбінаторика в задачах теорії ймовірностей 

Розділ 2        Ймовірності випадкових подій 

Тема 2.1  Визначення та обчислення ймовірностей випадкових явищ  



Тема 2.2 Послідовні незалежні випробування 

Розділ 3           Випадкові величини 

Тема 3.1 Числові характеристики випадкових величин 

Тема 3.2 Закони розподілу випадкових величин 

Тема 3.3           Закон великих чисел 

V. Методи навчання та інформаційно-методичне забезпечення 

Вивчення дисципліни передбачає аудиторну та самостійну роботи.  

Перевірка результатів навчання має за головну мету продовження 

процесу вивчення матеріалу з усуненням труднощів, що виникають в ході 

розв’язання задач в аудиторії, дома та на модульних контрольних роботах. 

Додаткове індивідуальне консультування проводиться один раз на 

тиждень за графіком.   

Основна література 
1. Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика. – М.: В.школа., 
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– 416 с. 

3. Боровков А.А. Теория вероятностей. – М. : Наука, 1986. – 431с. 
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6.  Гнеденко Б.В. Курс теорії ймовірностей. – К.: Рад.шк., 1949.- 360с. 

7. Коваленко И.Н. , Филиппова А.А. Теория вероятностей и математическая  статистика. 

-М.: В. школа, 1982.- 256с. 

8.  Климов Г.П. , Кузьмин А.Д. Вероятность , процессы, статистика. Задачи с решениями. 

М.: Наука, 1985. – 232с.  

Додаткова література 
9. Гмурман В.Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей и математической 

статистике. – М.: В.школа., 2000.- 400с. 

10.  Теорія ймовірностей:Збірник задач/ За ред. А.В. Скорохода. – Вища шк. Головне вид-

во, 1976.- 384с. 



11. Севастьянов Б.А., Чистяков В. П. Сборник задач по теории вероятностей. – М.: Наука, 

1980.- 223с. 

12. Сигорский В.П. Математический аппарат инженера.-«Техніка», 1975, 768 с. 

Література під пунктами 1,9 переліку знаходиться на кафедрі, решта – 

НТБ НТУУ “КПІ.” 

 

VI. Мова 

Викладання можливе українською або російською мовами. 

VII. Характеристика індивідуальних завдань 

Як семестрове індивідуальне завдання  передбачена модульна 

контрольна робота, метою якої є перевірка та вдосконалення засвоєння 

матеріалу. Модульна контрольна проводиться протягом 2 годин. 

 

VIII. Методика оцінювання 

Рейтинг студента  з кредитного модуля складається з балів, що він отримав 
за: 
 
1. участь у бліцопитуванні; 
2. написання колоквіумів; 
3.написання контрольної роботи (МКР); 
4.складання заліку. 
 
Система рейтингових (вагових) балів та критерії оцінювання 
 
1.Робота на лекціях 
На лекціях може бути проведено бліцопитування студентів. Такі опитування 
проводяться на довільних лекціях 5 разів протягом семестру, наприкінці 
лекції. Ваговий бал за вірну відповідь - 2. Максимальна кількість балів, що 
може отримати кожен студент за семестр - 10. 
 
2.Робота на практичних заняттях 
На протязі семестру проводяться 4 колоквіуми. Кожен колоквіум оцінюється 
у 15 балів (максимум).  
 
3.Модульний контроль 



На одному з практичних занять у кінці семестру проводиться модульна 
контрольна робота: 4 завдання, максимальна оцінка за кожне завдання 5 
балів.  Максимальний ваговий бал – 20. 
 
 
Розрахунок шкали (R) рейтингу:   
Сума вагових балів контрольних заходів протягом семестру складає: 
R=10+4 ×15+20+10=100 балів 
Таким чином, рейтингова шкала з кредитного модуля складає 100 балів.  
 
Необхідною умовою заліку є рейтинг, що дорівнює 60 балів. 
 

IX. Організація 

Реєстрація на вивчення дисципліни та на семестрову атестацію 

відбувається згідно з установленим порядком проходження навчального 

процесу в НТУУ “КПІ”. 
  


