
 

Дисципліна Теорія ймовірностей і математична статистика. 

Рівень ВО перший (бакалаврський). 

Мова викладання  Українська. 

Вимоги до початку 

вивчення 

Аргументованими вимогами до вивчення дисципліни “ Теорія 

ймовірностей і математична статистика ії” є забезпечення достатнього 

рівня теоретичних знань і практичних навичок у здобувачів вищої 

освіти з дисциплін загальноосвітнього і загально-інженерного профілю. 

Що буде вивчатися Після вивчення дисципліни студент повинен знати: поняття 

ймовірності події (класичне, статистичне, геометричне), її властивості; 

теореми додавання і множення ймовірностей для несумісних, залежних 

і незалежних випадкових подій, формулу повної ймовірності, формулу 

Байєса; схему Бернуллі при проведенні повторних незалежних 

випробувань, теореми Бернуллі, Лапласа, Пуассона; емпіричні закони 

розподілів (варіаційний та інтервальний ряди розподілів), емпіричну 

функцію розподілу, їхні графіки; формули для обчислення числових 

характеристик вибірки, суть числових характеристик; точкові та 

інтервальні оцінки невідомих параметрів генеральної сукупності; 

статистичні методи перевірки статистичних гіпотез, зокрема, критерій 

узгодженості Пірсона  для перевірки гіпотези про нормальний розподіл; 

елементи теорії кореляції і регресії: кореляційна залежність, вибіркове 

рівняння регресії, вибірковий коефіцієнт кореляції, вибіркове 

кореляційне відношення, рівняння прямої лінії регресії, його параметри. 

Вміти: обчислювати ймовірності випадкових подій за означенням; 

використовувати теореми додавання і множення ймовірностей, формулу 

повної ймовірності, формулу Байєса при розв’язуванні різних задач; 

використовувати формулу Бернуллі, теореми Лапласа і Пуассона при 

розв’язуванні задач на схему Бернуллі; складати закони розподілів 

дискретної випадкової величини та використовувати відомі закони 

розподілів неперервної випадкової величини при розв’язуванні 

відповідних задач; обчислювати числові характеристики дискретної і 

неперервної випадкової величини; використовувати поняття теорії 

кореляції і регресії для обчислення вибіркового коефіцієнта кореляції, 

вибіркового кореляційного відношення у випадках залежності, близької 

до лінійної; складати вибіркове рівняння прямої лінії регресії. 

Чому це цікаво/треба 

вивчати 

Теорія ймовірностей і математична статистика – навчальна дисципліна, 

яка включає в себе відомості з двох математичних наук – теорії 

ймовірностей і математичної статистики. Якщо перша з них є 

фундаментальною теоретичною дисципліною, що використовує  методи 

вищої математики, то математична статистика – прикладна дисципліна, 

яка базується на теорії ймовірностей і є її логічним продовженням. 

Статистичні методи широко використовуються при проведенні аналізу 

господарської діяльності підприємств чи математичній обробці 

результатів наукового експерименту або соціологічного обстеження. 

Чому можна 

навчитися/результати 

навчання (ПРН) 

ПР 7. Аналізувати та оцінювати ризики, проблеми у професійній 

діяльності й обирати ефективні шляхи їх вирішення. 

ПР 9. Відшуковувати, обробляти, аналізувати та оцінювати інформацію, 

що стосується професійної діяльності, користуватися спеціалізованим 

програмним забезпеченням та сучасними засобами зберігання та 

обробки інформації. 

ПР 15. Діагностувати, прогнозувати, забезпечувати ефективність та 

корегування освітнього процесу для досягнення програмних результатів 

навчання і допомоги здобувачам освіти в реалізації індивідуальних 

освітніх траєкторій. 

ПР 24. Володіти основами управління персоналом і ресурсами, 

навичками планування, контролю, звітності на виробництвах, в 



установах, організаціях галузі/сфери. 

Як можна 

користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

Згідно з вимогами освітньої програми здобувачі вищої освіти мають 

здобути компетентності: 

ЗК 5. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

ЗК 6. Навички використання інформаційних і комунікаційних 

технологій. 

ЗК 7. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.  

СК 1. Здатність застосовувати освітні теорії та методології у 

педагогічній діяльності. 

СК 7. Здатність аналізувати ефективність проектних рішень, пов’язаних 

з підбором, експлуатацією, удосконаленням, модернізацією 

технологічного обладнання та устаткування галузі/сфери відповідно до 

спеціалізації. 

СК 11. Здатність використовувати у професійній діяльності основні 

положення, методи, принципи фундаментальних та прикладних наук. 

Інформаційне 

забезпечення 

Робоча програма навчальної дисципліни, конспекти лекцій, навчальні 

посібники, підручники, навчально-методичні посібники, методичні 

рекомендації до проведення практичних занять та самостійної роботи. 

Форма проведення 

занять 

Лекційні, практичні заняття, самостійна робота, індивідуальні завдання. 

Семестровий 

контроль 

Залік. 

 


