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теорії ймовірностей та математичної статистики (ТІМС), як необхідного 

інструменту обробки баз даних при програмного забезпечення в 
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Обсяг курсу Загальний обсяг: 270 годин. Аудиторних занять: 128 год., з них 64 год. 

лекцій та 64 години лабораторних робіт. Самостійної роботи: 142 год. 

Очікувані 

результати 

навчання 

Після завершення цього курсу студент буде :  

Знати: 

- Основні дискретні та неперервні розподіли, їх числові 

характеристики; 

- Методи обчислення основних характеристик функцій випадкової 

величини; 

- Методи обчислення маргінальних розподілів двовимірної випадкової 

величини; 

- Умови незалежності випадкових величин в системі двовимірної 

випадкової величини; 

- Закон великих чисел та наслідки центральної граничної теореми; 

- Властивості характеристичної та твірної функцій;  

- Властивості та застосування ланцюга Маркова; 

- Основи математичної статистики; 

- Методи обчислення та встановлення властивостей точкових оцінок 

вибірки; 

- Основи теорії перевірки гіпотез; 

- Основи кореляційного та дисперсійного аналізу. 

Вміти: 

- Обчислювати основні числові характеристики одновимірної та 

багатовимірної випадкових величин; 

- Моделювати випадкові величини за вибраними законами;  

- Встановлювати залежність через властивості коваріації; 

- Знаходити граничні розподіли ланцюга Маркова; 

- Застосовувати характеристичні та твірні функції для знаходження 

числових характеристик розподілів; 

- Перевіряти гіпотези про параметри та вид розподілів генеральної 

сукупності за вибірками; 

- Встановлювати факт та вигляд залежності між випадковими 

величинами за вибірками. 

Ключові слова Випадкові величини, закони розподілів, функції випадкової величини, 

випадкові процеси, точкові оцінки, перевірка гіпотез, кореляційний та 

дисперсійний  аналіз. 

Формат курсу Очний, дистанційний  



Проведення лекцій, лабораторних робіт і консультацій. 

Open University courses:  
або  eDX courses: High Performance Finite Element Modeling  

або  COURSERA courses: 

Теми 1. Випадкові події. Поняття s - алгебри.  

2. Аксіоматичні основи теорії ймовірностей 

3. Послідовні незалежні випробування. 

4. Випадкові величини та функції розподілу.  
5. Дискретні розподіли. Неперервні розподіли. 

6. Числові характеристики випадкових величин.  

7. Основні числові характеристики найважливіших розподілів. 

8. Багатовимірні випадкові величини. Дискретні випадкові вектори. 

Неперервні випадкові вектори.  

9. Закони розподілу складових випадкового вектора. Умовні закони 

розподілу складових випадкового вектора. 

10. Числові характеристики багатовимірних випадкових величин. 

11. Функції випадкових величин. 

12. Числові характеристики функції випадкового аргументу. 

13. Характеристичні функції. Властивості. 

14. Формула обертання. Твірні функції. 

15. Закон великих чисел. 

16. Деякі моделі випадкових процесів. Процеси Пуассона, Вінера. 

17. Ланцюги Маркова. 

18. Випадкові функції.  

19.      Основи математичної статистики. 

20.      Основи теорії перевірки гіпотез. 

21.      Основи кореляційного та дисперсійного аналізу. 

22.      Розподіли Хі-квадрат. 

23.      Розподіл Стьюдента. 

24.      Розподіл Фішера-Снедекора. 

Підсумковий 

контроль, 

форма 

Іспити  у кінці 3 та 4 семестрів 

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з  

- Математичного аналізу; 

- Диференціальних рівнянь; 

- Дискретної математики; 

- Теорії міри 

достатніх для сприйняття категоріального апарату теорії ймовірностей та 

математичної статистики. 

Навчальні ме-

тоди та техніки, 

які будуть ви-

користовува-

тися під час 

викладання 

курсу 

Презентації, лекції 

Індивідуальні завдання 

 

Необхідне об-

ладнання 

Комп’ютер із програмним забезпеченням Visual Studio 2017/2019,  

Критерії оці-

нювання (ок-

ремо для кож-

ного виду нав-

чальної діяль-

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою кожного семестру. Бали 

нараховуються за наступним співвідношенням:  

• індивідуальні завдання лабораторних робіт: 35% семестрової оцінки; 

максимальна кількість балів 35 

• індивідуальних завдань з виконання розрахункової роботи: 15% 

http://www.open.ac.uk/courses/types


ності) семестрової оцінки; максимальна кількість балів 15 

•  екзамен: 50% семестрової оцінки; максимальна кількість балів 50 

Підсумкова максимальна кількість балів 100 за кожен семестр. 

Письмові роботи: Очікується, що студенти виконають одну письмову 

індивідуальну розрахункову  роботу.  

Академічна доброчесність: Очікується, що роботи студентів будуть їх 

оригінальними дослідженнями чи міркуваннями. Відсутність посилань на 

використані джерела, фабрикування джерел, списування, втручання в 

роботу інших студентів становлять, але не обмежують, приклади можли-

вої академічної недоброчесності. Виявлення ознак академічної недобро-

чесності в письмовій роботі студента є підставою для її незарахуванння 

викладачем, незалежно від масштабів плагіату чи обману. 

Відвідання занять є важливою складовою навчання. Очікується, що всі 

студенти відвідають усі лекції та практичні зайняття курсу. Студенти 

повинні інформувати викладача про неможливість відвідати заняття. У 

будь-якому випадку студенти зобов’язані дотримуватися термінів виз-

начених для виконання всіх видів письмових робіт та індивідуальних 

завдань, передбачених курсом. 

Література. Уся література, яку студенти не зможуть знайти самостійно, 

буде надана викладачем виключно в освітніх цілях без права її передачі 

третім особам. Студенти заохочуються до використання також й іншої 

літератури та джерел, яких немає серед рекомендованих. 

Політика виставлення балів. Враховуються бали набрані при поточному 

тестуванні, самостійній роботі та бали підсумкового тестування. При 

цьому обов’язково враховуються присутність на заняттях та активність 

студента під час практичного заняття; недопустимість пропусків та 

запізнень на заняття; користування мобільним телефоном, планшетом чи 

іншими мобільними пристроями під час заняття в цілях не пов’язаних з 

навчанням; списування та плагіат; несвоєчасне виконання поставленого 

завдання і т. ін. 

Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються. 

Питання до 

заліку чи 

екзамену. 

1. Статистична ймовірність. 

2. Простір елементарних подій. 

3. Співвідношення між подіями. Поняття  σ- алгебри. 

4. Класичне означення ймовірності, властивості ймовірності. Аксіоматичні 

основи теорії ймовірностей. Геометрична ймовірність 

5. Умовні ймовірності 

6. Незалежні події. Теорема множення для незалежних подій 

7. Формула повної ймовірності. Формули Байєса. 

8.  Схема Бернуллі. Теорема Пуассона 

9. Локальна теорема Муавра-Лапласа 

10. Інтегральна теорема Муавра-Лапласа 

11. Теорема Бернуллі 

12. Оцінка ймовірності події через частоту 

13. Найімовірніше число успіхів у схемі Бернуллі 

14. Поняття випадкової величини. Приклади випадкових величин. 

15. Функція розподілу випадкової величини і її властивості.  

16. Дискретні випадкові величини. Закон розподілу дискретної випадкової    

величини. 

17. Неперервні випадкові величини. Щільність розподілу ймовірностей    

випадкової величини 

18.  Біномний розподіл. Розподіл Пуассона. Геометричний розподіл. 

19. Гіпергеометричний розподіл. Рівномірний розподіл. Показниковий 

(експоненційний) розподіл 



20. Гама-розподіл. Нормальний розподіл. Розподіл Коші. 

21.   Поняття інтеграла за ймовірнісною мірою. 

22.  Математичне сподівання випадкової величини. Означення. 

Властивості математичного сподівання 

23. Середнє геометричне значення випадкової величини. Медіана та 

квартилі. 

24. Дисперсія випадкових величин. Означення і властивості 

25. Основні числові характеристики найважливіших розподілів 

26.  Моменти різних порядків та інші числові характеристики  

          випадкових величин 

27. Поняття багатовимірної випадкової величини. Функція розподілу 

багатовимірної випадкової величини і її властивості. 

28. Дискретні випадкові вектори. Неперервні випадкові вектори 

29.   Закони розподілу складових випадкового вектора. Умовні закони 

розподілу складових випадкового вектора. 

30. Залежні і незалежні випадкові величини. 

31. Числові характеристики багатовимірних випадкових величин 

Математичне сподівання і дисперсія. Умовне математичне сподівання. 

32. Кореляційний момент і його властивості. 

33. Функції випадкових величин. Закон розподілу функції однієї 

випадкової величини. 

34. Закон розподілу функції двох випадкових величин. 

35. Розподіл суми двох випадкових величин. Композиція розподілів. 

36. Розподіл різниці, добутку, частки двох випадкових величин. 

37. Числові характеристики функції одного випадкового аргументу. 

38. Числові характеристики функції двох випадкових аргументів. 

39. Властивості математичного сподівання та дисперсії функцій 

випадкових величин. 

40. Означення і основні (найпростіші) властивості характеристичних 

функцій. 

41. Характеристичні функції деяких основних розподілів. 

42. Формула обертання. Теорема єдиності. 

43. Граничні теореми для характеристичних функцій. 

44.  Додатньо визначені функції. 

45.  Характеристичні функції багатовимірних випадкових величин. 

46. Твірні функції. 

47. Нерівності Чебишова. 

48. Збіжність за ймовірністю. Класичні форми закону великих чисел.  

49. Теореми Чебишова, Бернуллі, Маркова. 

50. Підсилений ЗВЧ. Теореми Бореля, Колмогорова, Хінчина.  

51. Центральна гранична теорема. Постановка задачі. Теореми Ляпунова і 

Ліндеберга-Леві. 

52. Класична задача про розорення 

53.  Випадкове блукання 

54. Процес Пуассона 

55. Узагальнений процес Пуассона 

56. Вінерівський процес ( броунівський рух ) 

57. Визначення ланцюга Маркова. Ймовірність переходу за n кроків 

58.  Класифікація станів ланцюга Маркова. Ергодична теорема для 

ланцюгів Маркова 

59.  Ланцюги Маркова з неперервним часом. Рівняння Колмогорова 

60. Випадкові функції. Закони розподілу випадкових функцій. 

61.  Усереднені характеристики випадкових функцій. 

62.  Характеристики суми випадкових функцій. 



Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по завер-

шенню курсу. 
 

 


