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Частина 1 

Теорія ймовірностей 
1. Основні поняття комбінаторики. Випадкові події та предмет теорії ймовірностей 

Правила суми і добутку. Впорядковані послідовності. Розміщення з повторенням і 

без повторення, перестановки і поєднання з повторенням і без повторення. Основні 

поняття теорії ймовірностей. Поняття події. Достовірна і неможлива подія. Алгебра 

подій: рівність подій, сума подій, добуток подій, протилежна подія. Діаграми Ейлера-

Венна. Частотне визначення ймовірності і його властивості. 

2. Імовірність події. Комбінаторний метод обчислення ймовірностей 
Простір елементарних подій. Аксіоматичне визначення ймовірності події. 

Властивості ймовірності події: ймовірність протилежної події, ймовірність неможливої 

події, ймовірність суми двох подій. Повна група подій. Теорема про суму ймовірностей 

подій, що утворюють повну групу. Випробування, що зводиться до схеми випадків. 

Випадки, що сприяють появі події. Теорема про ймовірність випадку в випробуванні, що 

зводиться до схеми випадків. Імовірність події в випробуванні, що зводиться до схеми 

випадків. «Геометричні» ймовірності. 

3. Залежні і незалежні події. Повторні незалежні випробування 
Умовна ймовірність. Незалежні події. Теореми добутку ймовірностей. Гіпотези по 

відношенню до події. Формула повної ймовірності. Формула Байеса. 

Схема Бернуллі. Формула Бернуллі. Формула Пуассона. Найпростіший потік подій. 

Властивості найпростішого потоку. 

Локальна і інтегральна теореми Муавра – Лапласа. Функції Муавра –- Лапласа і їх 

властивості. Таблиці значень функцій Муавра – Лапласа. Найімовірніше число появ події 

у випробуванні, що зводиться до схеми випадків. Імовірність відхилення частоти події в 

випробуванні, що зводиться до схеми випадків, від ймовірності події в одиничному 

випробуванні. 

4. Випадкові величини 

Визначення випадкової величини. Спектр випадкової величини. Види випадкових 

величин. Функція розподілу випадкової величини та її властивості. Характеристичні 

функції. Щільність розподілу випадкової величини та її властивості. Функції випадкових 

величин. Незалежні випадкові величини. Операції над випадковими величинами. 

Числові характеристики випадкових величин. Властивості числових характеристик 

випадкових величин. Коваріація. Коефіцієнт кореляції. Нормована випадкова величина. 

Система двох випадкових величин. 

5. Дискретні і неперервні випадкові величини 

Багатокутник розподілу. Ряд розподілу. Формули для обчислення числових 

характеристик. Закони розподілу дискретних випадкових величин, які найбільш часто 

зустрічаються в математичній статистиці: геометричний розподіл і його числові 

характеристики; гіпергеометричний розподіл і його числові характеристики; розподіл 

Бернуллі; біноміальний розподіл та його числові характеристики; розподіл Пуассона і 

його числові характеристики. Формули для обчислення числових характеристик. 

Закони розподілу неперервних випадкових величин: рівномірний, показовий 

розподіл і їх числові характеристики. Нормальний розподіл. Числові характеристики 

нормального розподілу. Ймовірність влучення нормально розподіленої випадкової 

величини до заданого інтервалу. Імовірність відхилення нормально розподіленої 

випадкової величини від середнього значення. Правило "трьох сигм". Розподілу Фішера, 

( "хі-квадрат"), Стьюдента (t-розподіл). Функція надійності. 

6. Закон великих чисел. граничні теореми 

Послідовності випадкових величин. Закон великих чисел: нерівність Чебишева, 

теорема Чебишева, теорема Бернуллі, основна гранична теорема. Слідство нерівності 

Чебишева. Закон великих чисел у формі Чебишева. 



7. Ланцюжки Маркова 

Послідовності випадкових величин в дискретно імовірнісному просторі. 

Послідовності, що утворюють ланцюг Маркова. Характеристики ланцюгів Маркова: 

ймовірності переходу між станами за кроків, розподіл по станам. 

 

Частина 2 

Математична статистика 
8. Основні визначення математичної статистики 

Суть математичної статистики. Основні завдання курсу. Генеральна і вибіркова 

сукупності. Види вибірок. 

Варіаційний ряд, статистичний ряд і статистична сукупність. Статистичний розподіл 

вибірки. Полігон. Гістограма частот, відносних частот. Емпірична функція розподілу і її 

властивості. 

9. Статистичні характеристики 

Генеральна середня, вибіркова середня, генеральна дисперсія, вибіркова дисперсія, 

середньоквадратичне відхилення. Мода, медіана, асиметрія, ексцес. Моменти 

емпіричного розподілу, зв'язок між ними. 

10. Оцінки параметрів розподілу 

Точкові та інтервальні оцінки параметрів розподілу. Властивості точкових оцінок. 

Оцінка генеральної середньої по вибіркової середньої. Оцінка генеральної дисперсії по 

виправленої вибіркової дисперсії. 

11. Методи знаходження точкових оцінок параметрів розподілу 

Метод максимальної правдоподібності, метод моментів. Умовні варіанти, 

помилковий нуль. Методи добутків і сум для отримання точкових оцінок параметрів 

розподілу. 

12. Інтервальні оцінки параметрів розподілу 

Довірчі оцінки, довірчі ймовірності. Довірчі інтервали для оцінки математичного 

очікування нормального розподілу при відомому   і невідомому  . Інтервальна оцінка 

математичного очікування по малій вибірці. Інтервальна оцінка математичного 

очікування по великій вибірці. 

13. Статистична перевірка статистичних гіпотез 

Опис гіпотез: основна, конкуруюча, проста, складна. Критерії перевірки гіпотез і їх 

властивості. Критична область. Область прийняття гіпотези. Право-, ліво- і двостороння 

критичні області, способи їх знаходження. Критичні точки. Помилки першого і другого 

роду. Критерій згоди. Потужність критерію. 

14. Перевірка деяких гіпотез 

Порівняння двох дисперсій нормальних генеральних сукупностей. Порівняння двох 

середніх нормальних генеральних сукупностей, дисперсії яких відомі. Перевірка гіпотези 

про нормальний розподіл. Критерій згоди Пірсона, критерій Колмогорова. 

15. Елементи кореляційного та регресійного аналізу 

Види залежностей, види кореляції. Основні завдання кореляції. Умовні середні. 

Регресія. 

Вибір типу лінії регресії, що вирівнює ламану лінії регресії. Методи для визначення 

параметрів в рівнянні вирівнює лінії: метод середніх, метод проб, метод вибраних точок, 

метод найменших квадратів. 

Знаходження параметрів вибіркового рівняння прямої лінії регресії за згрупованими 

або не згрупованими даними. Вибірковий коефіцієнт кореляції, його властивості. 

Геометрична інтерпретація. Оцінка параметрів і помилок спостережень. Перевірка 

гіпотези про адекватність моделі регресії. Нелінійна кореляція. 
 
 



Частина 3 

Обробка даних та сигналів 
16. Вступ до обробки сигналів 

Основи обробки сигналів.  Додаткові розділи математичної статистики. Основні 

методі лінійних перетворень 

17. Одновимірні сигнали.  
Дані фізичних експериментів як сигналі. Обробка звукових сигналів. Фур’є аналіз 

звукових сигналів. Фільтрація сигналів. 

18. Обробка зображень 
Зображення, як двовимірні масиви даних.  Лінійні перетворення. Фільтрація 

зображень. Інтерполяція та екстраполяція даних 

19. Практичний аналіз і обробка сигналів 
Прикладні системи для аналізу даних. Програмне забезпечення для аналізу даних 

 

Критерії оцінювання знання 

1. Кожен екзаменаційний білет містить п’ять завдань. 

2. Кожна з завдань оцінюється за наступними критеріями. 

3. Сума отриманих балів умножається на коефіцієнт, який дорівнює двом. 

Критерії оцінювання одного завдання 

20 балів заслуговує студент, який виявив всебічне, систематичне і глибоке знання 

навчального програмного матеріалу, самостійно виконав всі передбачені програмою 

завдання, глибоко засвоїв основну та додаткову літературу, рекомендовану програмою, 

що розбирається в основних наукових концепціях по досліджуваної дисципліни, виявив 

творчі здібності та науковий підхід в розумінні і викладі навчального програмного 

матеріма, відповідь відрізняється багатством і точністю використаних термінів, матеріал 

викладається ся послідовно і логічно. 

18 балів заслуговує студент, який виявив всебічне, систематичне знання навчального 

програмного матеріалу, самостійно виконав всі передбачені програмою завдання, 

глибоко засвоїв основну літературу і знайомий з додатковою літературою, 

рекомендованою програмою, показав систематичний характер знань з дисципліни, 

достатній для подальшого навчання, а також здатність до їх самостійного поповнення, 

відповідь відрізняється точністю використаних термінів, матеріал викладається 

послідовно і логічно. 

16 балів заслуговує студент, який виявив повне знання навчально-програмного матеріалу, 

який не допускає у відповіді суттєвих неточностей, самостійно виконав всі передбачені 

програмою завдання, засвоїв основну літературу, рекомендовану програмою, показав 

систематичний характер знань з дисципліни, достатній для подальшого навчання, а також 

здатність до їх самостійного поповнення. 

14 балів заслуговує студент, який виявив досить повне знання навчально-програмного 

матеріалу, який не допускає у відповіді суттєвих неточностей, самостійно виконав всі 

передбачені програмою завдання, засвоїв основну літературу, рекомендовану програмою, 

показав систематичний характер знань з дисципліни, достатній для подальшого 

навчання, а також здатність до їх самостійного поповнення. 

12 балів заслуговує студент, який виявив досить повне знання навчально-програмного 

матеріалу, який не допускає у відповіді суттєвих неточностей, самостійно виконав 

основні передбачені програмою завдання, засвоїв основну літературу, рекомендовану 

програмою, показав систематичний характер знань з дисципліни, достатній для 



подальшого навчання. 

10 балів заслуговує студент, який виявив знання основного навчально-програмного 

матеріалу в обсязі, необхідному для подальшого навчання і майбутньої роботи за 

професією, самостійно виконав основні передбачені програмою завдання, засвоїв 

основну літературу, рекомендовану програмою, проте допустив деякі похибки при їх 

виконанні і у відповіді па іспиті, але володіє необхідними знаннями для їх самостійного 

усунення. 

8 бала заслуговує студент, який виявив знання основного навчально-програмного 

матеріалу в обсязі, необхідному для подальшого навчання і майбутньої роботи за 

професією, самостійно виконав основні передбачені програмою завдання, засвоїв 

основну літературу, рекомендовану програмою, проте допустив деякі похибки при їх 

виконанні і у відповіді на іспиті, але володіє необхідними знаннями для усунення під 

керівництвом викладача допущених помилок. 

6 бала заслуговує студент, який виявив знання основного навчально-програмного 

матеріалу в обсязі, необхідному для подальшого навчання і майбутньої роботи за 

професією, що не відрізнявся активністю на практичних (семінарських) і лабораторних 

заняттях, самостійно виконав основні передбачені програмою завдання, проте допустив 

погрішності при їх виконанні і у відповіді на іспиті, але володіє необхідними знаннями 

для усунення під керівництвом викладача найбільш істотних похибок. 

4 бали виставляється студенту, котрий виявив прогалини в знаннях або відсутність знань 

по значній частині основного навчально-програмного матеріалу, який не виконав 

самостійно передбачені програмою основні завдання, що допустив принципові помилки 

у виконанні передбачених програмою завдань, який не відпрацював основні практичні, 

семінарські, лабораторні заняття, допускає суттєві помилки при відповіді, і який не може 

продовжити навчання або приступити до професійної діяльності без додаткових анятій з 

відповідної дисципліни. 

2 бал - представлений відповідь повністю не по суті містяться в екзаменаційному 

завданні питань. 

0 бал - немає відповіді, відмова від відповіді. 

Оцінку «зараховано» отримують абітурієнти, які набрали за складання іспиту більше 50 

балів. 

 
Рекомендована література 

 

Базова 

 

1. Палий И.А.Теория вероятностей: учеб. пособие для студентов вузов / И. А. 

Палий. - М.: ИНФРА-М, 2015. 

2. Маталыцкий М.А. Теория вероятностей, математическая статистика и 

случайные процессы [Электронный ресурс] : учеб. пособие / М.А. Маталыцкий, Г.А. 

Хацкевич. – Минск: Выш. шк., 2012.– 720 с.: ил. - ISBN 978-985-06-2105-4. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=136001&sr=1 

3. Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика: учеб. пособие 

для бакалавров / В. Е. Гмурман. - 12-е изд. - М. : Юрайт, 2013 

4. Гмурман, В. Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей и 

математической статистике: учебное пособие для студентов вузов / В. Е. Гмурман. - 11-е 

изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт : ИД Юрайт, 2011.  

5. Семенов В. А. Теория вероятностей и математическая статистика: учеб. 

пособие для студентов вузов / В. А. Семенов. - СПб. : Питер, 2013. 

6. Кремер Н. Ш. Теория вероятностей и математическая статистика: учебник для 

студентов вузов / Н. Ш. Кремер. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=136001&sr=1


 

 

Допоміжна 

1. В. П. Яковлев, Теория вероятностей и математическая статистика. - М.: Дашков 

и К*, 2012. 

2. Л. Г. Бирюкова. Теория вероятностей и математическая статистика. - М.: 

ИНФРА-М, 2012. 

3. Коваленко И.Н., Филиппова А.А. Теория вероятностей и математическая 

статистика. – М.: Высшая школа,2005. 

4. Сборник задач по высшей математике: Специальные курсы. Т 3. Под ред. 

Ефимова А.В. – М.: Наука,2002. 

5. Агапов Г.И. Сборник задач по теории вероятностей. – М.: Высшая школа, 2001. 

6. Коваленко И.Н., Филиппова А.А., Теория вероятностей и математическая 

статистика. - М.: Высшая школа, 2010. 

7. Колде Я.К. Практикум по теории вероятностей и математической статистике. – 

М.: Высшая школа, 2001. 

8. Соколов Г.А.Теория вероятностей [Текст] : учебник для вузов / Г. А. Соколов, 

Н. А. Чистякова. - М. : Экзамен, 2005.  

 

 

Програму вступного іспиту з дисципліни «Обробка даних фізичних експериментів» для 

освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» розроблено на основі чинних програм з 

дисциплін «Теорія ймовірностей», «Математична статистика» та «Обробка даних 

фізичних експериментів» для освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр». 
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