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навчальної дисципліни 

«Теорія ймовірностей та математична статистика» 

 

Спеціальність: 126 «Інформаційні системи та технології» 

 

Освітньо-професійна програма: «Інформаційні системи та технології» 

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) 

Статус дисципліни* Навчальна дисципліна вибіркового компонента 

Курс 2 

Семестр  4 

Обсяг дисципліни, кредити 

ЄКТС/загальна кількість годин 

4 кредити/120 годин 

Мова викладання 

(українська, англійська) 
Українська 

Що буде вивчатися (предмет на-

вчання) 

Базові поняття, твердження та методи теорії ймовірностей та ма-

тематичної статистики. 

Чому це цікаво/потрібно вивчати 

(мета) 

Метою курсу є ознайомлення студентів з основами теорії ймові-

рностей і математичної статистики та формування вміння вико-

ристовувати набуті знання для розв’язування математичних та 

практичних задач. 

Чому можна навчитися (резуль-

тати навчання) 

знання основних понять, тверджень і методів теорії ймовірності 

та математичної статистики; 

вміння застосовувати методи теорії ймовірностей та математич-

ної статистики при розв’язуванні математичних та практичних 

задач, при вивченні спеціальних дисциплін; 

вміння встановлювати теоретико-ймовірнісні закономірності та 

використовувати отримані результати для обґрунтування прийн-

ятих рішень; 

вміння здійснювати математичну обробку статистичних даних.  

Як можна користуватися набути-

ми знаннями і уміннями (компе-

тентності) 

здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, узагаль-

нення; 

здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях;  

здатність до пошуку, обробки та узагальнення інформації з різ-

них джерел; 

здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями;  

здатність до логічного та алгоритмічного мислення; 

здатність виконувати завдання, сформульовані у математичній 

формі; 

здатність використовувати методи та математичні моделі фу-

ндаментальних дисциплін для обробки, аналізу, синтезу та оп-

тимізації результатів професійної діяльності.  
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Навчальна логістика Зміст дисципліни:  

Предмет і методи теорії ймовірностей. Основні поняття теорії 

ймовірностей. Класифікація подій. Елементарні події. Простір 

елементарних подій. Класичне, геометричне і статистичне озна-

чення ймовірності події. Основні формули комбінаторики. Ви-

користання формул комбінаторики для обчислення ймовірнос-

тей подій. Ймовірність суми та ймовірність добутку подій. Фор-

мула повної ймовірності та формула Байєса. Повторні незалежні 

випробування. Схема Бернуллі. 

Поняття випадкової величини. Види випадкових величин. Закон 

розподілу випадкової величини. Числові характеристики випад-

кової величини (математичне сподівання, дисперсія, середнє 

квадратичне відхилення, мода і медіана). Основні закони розпо-

ділу цілочислових випадкових величин (рівномірний, біноміаль-

ний, показниковий, геометричний і гіпергеометричний закони). 

Основні закони розподілу неперервних випадкових величин (рі-

вномірний, показниковий і нормальний закони). Закон великих 

чисел. Граничні теореми теорії ймовірностей. Системи двох ви-

падкових величин. 

Основні поняття математичної статистики.  Числові характерис-

тики вибірки. Статистичні оцінки параметрів розподілу. Статис-

тична перевірка статистичних гіпотез. 

Види занять: лекції, практичні 

Методи навчання: пояснювально-ілюстративний метод, про-

блемне викладення навчального матеріалу, евристичний метод, 

дослідницький метод. 

Форми навчання: очна, дистанційна 

Пререквізити Вища математика, дискретна математика, чисельні методи. 

Пореквізити Основи безпеки інформаційних систем, методи оптимізації рі-

шень 

Інформаційне забезпечення 

з фонду та репозитарію НТБ НАУ 
Навчальна та наукова література: 

1. Денисюк В.П., Репета В.К. Вища математика (Модульна тех-

нологія навчання). Ч. 4: Навчальний посібник.– К: НАУ.– 2005. 

2. Жлуктенко В.І., Наконечний С.І. Теорія ймовірностей і мате-

матична статистика. – Ч. 1 Теорія ймовірностей. – К.: КНЕУ, 

2000. – 304 с. 

3. Жлуктенко В.І., Наконечний С.І., Савіна С.С. Теорія ймовір-

ностей і математична статистика. – Ч. 2. Математична статисти-

ка . – К.: КНЕУ, 2001. – 336  с. 

4. Бобков В.Н. Теория вероятностей и элементы математической 

статистики.– Учебное пособие, КИИГА. – 1993. 

5.  Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статис-

тика: Учеб. пособие для вузов / В.Е. Гмурман. – 9-е изд., стер. – 

М.: Высш. шк., 2003. – 479 с. 

6. Гмурман В.Е. Руководство к решению задача по теории 

вероятностей и математической статистике: Учеб. пособие для  

студентов вузов. / В.Е. Гмурман. – Изд. 5-е, стер. – М.: Высш. 

шк., 2001. – 400 с. 

Робоча програма (посилання на репозитарій): 



Локація та матеріально-технічне 

забезпечення 

Аудиторія теоретичного навчання. 

Семестровий контроль, екзамена-

ційна методика 

Диференційований залік, МКР 

Кафедра Прикладної математики 

Факультет Кібербезпеки, комп’ютерної та  програмної інженерії 

Викладач(і)  Томащук Олексій Петрович 

Посада: доцент 

Вчене звання: доцент 

Науковий ступінь: кандидат педагогічних 

наук 

Профайл викладача:  

Тел.: 408-92-07  

E-mail:. oleksii.tomashchuk@npp.nau.edu.ua 

Робоче місце: 11.212 

Оригінальність навчальної дис-

ципліни 

Класичний курс “Теорія ймовірності та математична статистика” 

Лінк на дисципліну 
 

 

 


