
  



 



  



ВСТУП 
Програма навчальної дисципліни «Теорія ймовірності та математична статистика» 

складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавр 

 

спеціальність: 105 Прикладна фізика та наноматеріали 

освітня програма:  

“Прикладна фізика енергетичних систем” 

спеціалізація : фізика нетрадиційних енерготехнологій та фізичні аспекти екології 

теплофізика, молекулярна фізика і енергоефективність 

інформаційні технології обробки даних в енергетичних системах 

 
1.Опис навчальної дисципліни 

 

1.1. Мета викладання навчальної дисципліни 

 

Метою викладання навчальної дисципліни є ознайомлення та володіння сучасними 

методами теорії ймовірностей, обробки даних, статистичними методами 

 

1.2. Основні завдання вивчення дисципліни 

 

Основними завданнями вивчення дисципліни є практичне застосування сучасних 

математичних методів обробки даних, теорії ймовірностей для розв’язування задач; 

створення математичної бази фізичних досліджень. 

 

1.3. Кількість кредитів 3 

 

1.4. загальна кількість годин 90 

 

1.5. Характеристика навчальної дисципліни 

Нормативна 

Денна форма навчання Заочна (дистанційна) форма навчання 

Рік підготовки 

3-й -й 

Семестр  

5-й -й 

Лекції  

32 год. год. 

Практичні, семінарські заняття 

32 год. год. 

Лабораторні заняття 

год. год. 

Самостійна робота 

56 год. год. 

Індивідуальні завдання 

год. 

 

 

 

 

 
2.Тематичний план навчальної дисципліни 

 



Розділ 1. Загальні поняття теорії ймовірності (1 лекція) 

Тема 1. Випадкова подія. Простір елементарних подій. Операції над подіями. Імовірність 

події. Аксіоми теорії ймовірностей. Класичне визначення ймовірності. 

Література по темі: [1, с. 17-29, 31-36], [2, с. 14-54] 

 

Тема 2. Незалежні події. Умовна ймовірність. (2 лекції) 

Залежні й незалежні події. Умовна ймовірність. Формула повної ймовірності. Формула 

Байєса. 

Література по темі: [1, с. 37-53], [2, с. 54-62] 

 

Тема 3. Випадкові величини. (2 лекції) 

Способи завдання випадкових дискретних величин. Дії з дискретними випадковими 

величинами. Числові характеристики випадкових величин. Біноміальний розподіл. 

Розподіл Пуассона. Локальна та інтегральна теореми Муавра-Лапласа. 

Література по темі: [1, с. 64-84], [2, с. 78-91] 

 

Тема 4. Безперервні випадкові величини. 

Функції розподілу випадкової величини. Числові характеристики неперервних випадкових 

величин. Нормальний закон розподілу. 

Література по темі: [1, с. 11-134], [2, с. 168-186] 

 

Розділ 2. Закони великих чисел. Функції розподілу. 

Тема 5. Випадкові вектори. 

Закон розподілу випадкового вектора. Числові характеристики випадкового вектора. 

Література по темі: [1, с. 155-168] 

 

Тема 6. Закони великих чисел. 

Теореми Бернуллі і Чебишева. Центральна гранична теорема. 

Література по темі: [1, с. 101-110] 

 

Тема 7. Нормальний розподіл випадкового вектору. 

Література по темі: [1, с. 380-385], [2, с. 109-115] 

 

Розділ 3. Вступ до математичної статистики 

Тема 8. Математична статистика: вибірковий метод. 

Поняття вибірки. Варіаційний і статистичний ряди. Емпірична функція розподілу. 

Вибіркові характеристики. 

Література по темі: [1, с.380-385] 

 

Тема 9. Статистичні оцінки параметрів. (2 лекції) 

Визначення статистичної оцінки. Точкові оцінки, ефективні оцінки. 

Література по темі: [1, с. 197-216] 

 

Тема 10. Перевірка статистичних гіпотез. (2 лекції) 

Нульова й альтернативна гіпотеза. Критична область, критична точка. Перевірка 

істинності гіпотез про рівність двох генеральних середніх, двох дисперсій при 

нормальному законі розподілу. Розподілу Стьюдента, Фішера. Критерії узгодженості 

Пірсона. 

Література по темі: [1, с. 281-307] 

 

Тема 11. Елементи регресійного аналізу. (2 лекції) 



Вибіркові рівняння регресії. Статистичні оцінки параметрів регресії. Кореляційна таблиця. 

Вибірковий коефіцієнт кореляції. Вибіркове кореляційне відношення. 

Література по темі: [1, с. 253-268] 

 

3. Структура навчальної дисципліни 

Назви розділів і тем 

Кількість годин 

усього 
у тому числі 

л п лаб. інд. с. р. 

1 2 3 4 5 6 7 

Розділ 1. Вступ до теорії ймовірностей 

Тема 1. Загальні поняття 

теорії ймовірності 
8 2 2   4 

Тема 2. Незалежні події. 

Умовна ймовірність. 
13 4 4   5 

Тема 3. Випадкові 

величини. 
13 4 4   5 

Разом за розділом 1 34 10 10   14 

Розділ 2. Випадкові величини 

Тема 4. Безперервні 

випадкові величини. 
8 2 2   4 

Тема 5. Випадкові 

вектори. 
8 2 2   4 

Тема 6. Закони великих 

чисел. 
8 2 2   4 

Тема 7. Нормальний 

розподіл випадкового 

вектору 

8 2 2   4 

Разом за розділом 2 32 8 8   16 

Розділ 3. Вступ до математичної статистики 

Тема 8. Математична 

статистика: вибірковий 

метод 

9 2 2   5 

Тема 9. Статистичні 

оцінки параметрів. 
15 4 4   7 

Тема 10. Перевірка 

статистичних гіпотез. 
15 4 4   7 

Тема 11. Елементи 

регресійного аналізу. 
15 4 4   7 

Разом за розділом 3 54 14 14   26 

Усього годин 120 32 32   56 

 

4. Теми семінарських (практичних, лабораторних) занять 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1. Загальні поняття теорії ймовірності. 4 

2. Незалежні події. Умовна ймовірність. 8 

3. Випадкові величини. 8 

4. Безперервні випадкові величини. 4 

5. Випадкові вектори. 4 

6. Закони великих чисел. 4 



7. Нормальний розподіл випадкового вектору. 4 

8. Математична статистика: вибірковий метод. 4 

9. Статистичні оцінки параметрів. 8 

10. Перевірка статистичних гіпотез. 8 

11. Елементи регресійного аналізу. 8 

 Разом  64 

 

5. Самостійна робота 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

Форма контролю 

1. Загальні поняття теорії ймовірності. 4 Перевірка домашнього завдання 

2. Незалежні події. Умовна ймовірність. 5 Перевірка домашнього завдання 

3. Випадкові величини. 5 Перевірка домашнього завдання 

4. Безперервні випадкові величини. 4 Перевірка домашнього завдання 

5. Випадкові вектори. 4 Перевірка домашнього завдання 

6. Закони великих чисел. 4 Перевірка домашнього завдання 

7. Нормальний розподіл випадкового 

вектору. 

4 Перевірка домашнього завдання 

8. Математична статистика: вибірковий 

метод. 

5 Перевірка домашнього завдання 

9. Статистичні оцінки параметрів. 7 Перевірка домашнього завдання 

10. Перевірка статистичних гіпотез. 7 Перевірка домашнього завдання 

11. Елементи регресійного аналізу. 7 Перевірка домашнього завдання 

 Разом  56  

 

6. Індивідуальні завдання 

/*Другий курс, весна, розрахункова робота*/ 

1. Скільки словників треба видати, щоб можна було безпосередньо виконувати 

переклади з будь-якого з 5 мов: російської, англійської, французької, німецької, 

італійської – на будь-який інший з цих мов? 

2. Для участі в команді тренер навчає п’ять хлопчиків з десяти. Якою кількістю способів 

він може сформувати команду, якщо два певних хлопчика повинні увійти в команду? 

3. Якою кількістю способів можна в рядок написати шість плюсів і чотири мінуса? 

Зауваження. Якщо написали плюси,то цим вже визначено положення мінусів. 

4. Перевірте, що число трьох буквених «слів», які можна утворити з букв слова 

«гіпотенуза», дорівнює числу всіх можливих перестановок слова «призма». 

5. Кинуті дві гральні кістки. Знайти ймовірність того, що сумі очок на випавших гранях 

парна, причому на межі хоча б однієї з кісток з’явиться шістка.  

6. У партії з 50 деталей 5 нестандартних. Знайти ймовірність того, що серед вибраних 

навмання для перевірки шести деталей: а) всі стандартні, б) дві нестандартні, в) хоча б 

одна нестандартна. 

7. Яка ймовірність того, що точка навмання поставлена в колі, виявиться всередині 

вписаного в нього квадрата? 

8. Деталь з імовірністю 0,01 має дефект А, з імовірністю 0,02 має дефект В і з 

імовірністю 0,005 має обидва дефекти. Знайти ймовірність того, що деталь має хоча б 

один дефект. 

9. У двох урнах знаходяться кулі, що відрізняються тільки кольором, причому в першій 

урні 5 білих куль, 11 чорних і 8 червоних, а в другій відповідно 10, 8 і 6. З обох урн 

навмання витягують по одній кулі. Яка ймовірність того, що обидві кулі одного 

кольору? 



10. Ймовірність ураження цілі першим стрільцем при одному пострілі – 0,8, а другим 

стрільцем – 0,6. Знайти ймовірність того, що ціль буде вражена тільки одним 

стрільцем. 

11. Ймовірність того, що витрата електроенергії протягом однієї доби не перевищить 

встановленої норми, дорівнює р = 0,75. Знайти ймовірність того, що в найближчі 6 діб 

витрата електроенергії протягом 4 діб не перевищить норми. 

12. Імовірність виготовлення стандартної деталі на автоматі дорівнює 0,95. Виготовлена 

партія в 300 деталей. Знайти ймовірність того, що в цій парії 10 бракованих деталей. 

13. Ймовірність виходу з ладу за час Т одного приладу дорівнює 0,2. Знайти ймовірність 

того, що за час Т з 100 приладів вийдуть з ладу не менше 20. 

14. Імовірність будь-якому абоненту зателефонувати протягом години дорівнює 0,01. 

Телефонна станція обслуговує 300 абонентів. Яка ймовірність того, що протягом 

години подзвонять 4 абонента? 

15. Дан закон розподілу випадкової величини х 

X 1 3 5 7 

P 0,2 0,3 0,1 0,4 

Знайти функцію розподілу F(x), побудувати її графік. Обчислити:  

А) F(3) 

Б) імовірність того, що випадкова величина Х прийме значення з проміжку (0,3). 

Побудувати багатокутних розподілу. 

16. Задана функція розподілу неперервної випадкової величини Х 

F(x) = {
        

               
      

 

Знайти щільність ймовірності f(x); параметр с; ймовірність того, що в результаті 

випробування випадкова величина прийме значення з інтервалу(
√ 

 
  ) 

17. Випадкова величина Х задана щільністю ймовірності  

 ( )    {
     (  

 

 
)  

         (  
 

 
)
 

Знайти функцію розподілу F(x); ймовірність того, що в результаті випробування 

випадкова величина приймає значення, укладене в інтервалі ( 
 

 
 
 

 
) 

 

7. Методи навчання 

Основними формами викладання навчального матеріалу з дисципліни «Теорія ймовірності 

та математична статистика» є лекції, практичні заняття та самостійна робота студентів. 

Лекційні заняття будуть проводитись методом розповідь-бесіда. Практичні заняття будуть 

проводитись шляхом розв’язання окремими студентами задач перед загальною 

аудиторією та виконання практичних задач за комп’ютером. Основною метою практичних 

занять є розвиток навичок практичного застосування математичної статистики і 

закріплення теоретичного матеріалу. 

 

8. Методи контролю 

Система рейтингових балів та критерії оцінювання в осінньому семестрі: 

1. Експрес-контроль (ваговий бал - 30 ) проводиться з метою перевірки якості роботи 

студента на практичних заняттях в аудиторії. Тривалість експрес-контролю 5-10 

хвилин. Кожен експрес-контроль включає 3 простих завдання, за кожну правильну 

відповідь студент отримує 1 бал. Відсутність студента на занятті або невиконання 

експрес-контролю приносить студенту 0 балів. 



2. Модульний контроль (ваговий бал - 40) проводиться у вигляді двох модульних 

контрольних робіт 1ривалістю 2 академічні години кожна. Кожна МКР складається з 

п'яти задач, які оцінюються по 4 бали. Максимальна кількість балів за МКР 20*2=40 

балів. 

Критерії оцінювання: 

a) Повністю правильно виконане завдання оцінюється в 4 бали; 

b) Завдання виконане з несуттєвими помилками оцінюється в 3 бали (незначні 

помилки в арифметичних розрахунках); 

c) Часткове виконання завдання оцінюється в 2 бали (правильно обрана логіка 

рішення, але грубі помилки в розрахунках); 

d) Часткове виконання завдання оцінюється в 1 бал (правильно обрана логіка 

рішення, зовсім відсутні розрахунки); 

e) Неправильно виконане завдання оцінюється в 0 балів. 

Якщо студент отримав оцінку менше 10 балів за МКР він зобов’язаний переписати цю 

роботу, але не більше двох разів.  

3. Розрахунково-графічна робота (ваговий бал - 30) виконується студентом в поза 

аудиторний час (Кожен студент має окремій варіант) і складає три завдання, кожне з 

яких захищається окремо і оцінюється в 10 балів. 

Критерії оцінювання: 

a) Повністю розв'язане завдання, оформлений звіт та відмінні відповіді на контрольні 

питання оцінюються в 10 балів; 

b) Повністю розв'язане завдання, оформлений звіт та добрі, але не повні відповіді на 

контрольні питання оцінюються в 7 балів; 

c) Повністю розв'язане завдання, оформлений звіт, але не надані відповіді на 

контрольні питання оцінюються в 4 бали; 

d) Відсутність звіту робить захист неможливим та оцінюється в 0 балів. 

При невчасному захисті роботи або невдалій спробі, максимальний бал зменшується на 1 

бал кожного разу. 

Форма підсумкового контролю знань – залік. Заліковий бал є сумою балів отриманих на 

протязі семестру. 

9. Розподіл балів, які отримують студенти 

Поточний контроль, самостійна робота, індивідуальні завдання 

Розділ 1 

теми розділів кількість балів 

Т1 5 

Т2 5 

Т3 5 

Розділ 2 

Т4 5 

Т5 5 

Т6 5 

Т7 5 

Контрольна робота (або РГР), 

передбачена навчальним планом 
20 

Розділ 3 

Т8 6 

Т9 6 

Т10 6 

Т11 7 

Залікова робота 20 

Сума 100 

 



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 

 

10. Рекомендоване методичне забезпечення 

Базова 

1. Айвазян С.А., Мхитарян В.С. Прикладная статистика и основы  эконометрики: 

Учебник.-М.: ЮНИТИ, 1998. 

2. Сигел, Эндрю, Практическая бизнес статистика. М.: Изд. Дом «Вильямс». 2002.-

1056с. 

3. Дубров А. М.,  Мхитарян В.С., Трошин Л.И. многомерные статистические методы: 

Учебник.-М.: Финансы и статистика, 2000.-352с. 

4. Тюрин Ю.Н., Макаров А.А. статистический анализ данных на компьютере. – М.: 

Инфра – М. 1998.-528с. 

5. Дж. Бендат, А. Пирсол. Измерение и анализ случайных процессов.- М.: Мир, 1974,-

448с. 

6. Рао Р. Линейные статистические методы и их приложения. – М.: Мир, 1967, - 548с. 

 

Допоміжна 

1. Боровиков В.П. Прогнозирование в системе STATISTICA в среде Windows. Основы 

теории и интенсивная практика на компьютере. – М.: Финансы и статистика, 2000.- 

384с. 

2. Боровиков В.П. STATISTICA: искусство анализа данных на компьютере. Для 

профессионалов.-СПб.: Питер, 2001.-656с. 

3. Н.Дрейпер, Г.Смит. Прикладной регрессионный анализ: Пер. с англ.- М.: Финансы 

и статистика.1986.-260с. 

4. Шефе Г. Дисперсионный анализ.-М.: Наука, 1980.-512с. 

5. Боровиков В.П. Программа STATISTICA для студентов и инженеров.-М.: 

Компьютер Пресс, 2001.-301с. 


