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ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДИСЦИПЛІНУ  

Анотація 
Дисципліна спрямована на оволодіння теоретичними основами теорії ймовірностей. В рамках курсу розглядаються основні поняття 
теорії ймовірностей, основні закони розподілу випадкових величин, системи дискретних та неперервних випадкових величин. 

Мета та цілі 

Набуття необхідних компетентностей в галузі теорії ймовірностей. Формування у студентів базових теоретичних знань та практичних 

навичок розв’язання задач теорії ймовірностей.  

Виробити у студентів навики математичного теоретико-ймовірнісного дослідження прикладних питань та вміння звести задачу до 

математичних моделей теорії ймовірностей. 

Формат Лекції, практичні заняття, консультації. Підсумковий контроль – іспит. 

Результати 

навчання 

Знати та розуміти основні визначення, поняття і операції теорії ймовірностей; 
Знати та розуміти області застосування і базові прикладні задачі за дисципліною; 
Знати, розуміти і вміти використовувати теорію ймовірностей у різних предметних галузях: керуванні, економіці, прогнозуванні 
надзвичайних ситуацій; 
Знати, розуміти, вміти використовувати і аналізувати дискретні і неперервні випадкові величини. 

Обсяг Загальний обсяг дисципліни 5 кр. / 150 год.: лекції – 32 год., практичні заняття – 48 год., самостійна робота – 70 год. 

Пререквізити «Вища математика», «Математичний аналіз», «Алгебра та геометрія». 



Вимоги 

викладача 

Студент зобов'язаний відвідувати всі заняття згідно розкладу. Дотримуватися етики поведінки. Працювати з навчальної та додатковою 
літературою, з літературою на електронних носіях і в Інтернеті. При пропуску лекційних занять проводиться усна співбесіда за темою. 
Відпрацьовувати практичні заняття при наявності допуску викладача.  

СТРУКТУРА  ДИСЦИПЛІНИ  

Лекція 1 Випадкові події, їх класифікація. Простір 

елементарних подій. Повна група подій. 

Операції над подіями. Аксіоматика теорії 

ймовірності. 

Практичне 
заняття 1 

Елементи комбінаторики: 

сполучення, перестановки та 

розміщення. Схеми вибірки без 

повернення та з поверненням. 
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Формули комбінаторики (завдання 
1). Класичне означення ймовірності 
випадкової події (завдання 2). 

Лекція 2 Класичне визначення імовірності та її 

властивості. Статистичне та геометричне 

визначення ймовірностей. Незалежні події. 

Умовна ймовірність. 

Практичне 
заняття 2 

 

Розбір задач на  розбиття множини 

на групи, сполучення, розміщення 

та перестановки з повторенням. 

Практичне 
заняття 3 

Обчислення ймовірностей простих 

подій за класичним визначенням.  

Лекція 3 Теореми додавання ймовірностей.  Теореми 

множення ймовірностей та наслідки з них. 

Ймовірність протилежної події. 

Практичне 
заняття 4 

Розв’язання задач на геометричну 

ймовірність. 

 

Класичне означення ймовірності 
випадкової події (завдання 3). 
Геометричне означення ймовірності 
(завдання 4). 
 Лекція 4 Формула повної імовірності. Формули 

Байєса. Незалежні повторні випробування, 

формула Бернуллі, утворювальна функція. 

Практичне 
заняття 5 

Контрольна робота №1 

Практичне 
заняття 6 

Розв’язання задач на основі теорем 

додавання та множення 

ймовірностей 

Лекція 5 Випадкові величини (ВВ). Дискретні та 

безперервні випадкові величини. Закон 

розподілу дискретної випадкової величини . 

Практичне 
заняття 7 

Розв’язання задач на основі 

формули повної ймовірності та 

формули Байєса 

Теореми множення та додавання 
ймовірностей. Ймовірність настання 
принаймні однієї події (завдання 5). 
Формула повної ймовірності. 
Формула гіпотез (Баєса) (завдання 
6). 

Лекція 6 Функція розподілу та її властивості. 

Щільність розподілу випадкової величини 

та її властивості. Чисельні характеристики 

випадкових величин. Математичне 

очікування, його властивості, мода, медіана. 

Практичне 
заняття 8 

Контрольна робота №2. 

Практичне 
заняття 9 

Побудова закону розподілу ДВВ. 

Знаходження щільності розподілу 

БВВ. 

Лекція 7 Центральні моменти. Дисперсія та її 

властивості. Коефіцієнт асиметрії. Ексцес. 

Закони розподілу дискретних величин. 

Біноміальний закон та його характеристики 

Практичне 
заняття 10 

Функція та щільність розподілу. 

Знаходження центральних 

моментів. Коефіцієнт асиметрії. 

Ексцес. 

Незалежні повторні випробування. 
Формула БЕРНУЛЛІ і асимптотичні 
формули обчислення ймовірностей 
(завдання 7). 

Лекція 8 Розподіл Пуассона. Потік подій. 

Геометричний та гіпергеометричний закони 

Практичне 
заняття 11 

Розв‘язання задач на основні 

закони розподілів ДВВ та потік 

подій 

Практичне Числові характеристики ДВВ. 



заняття 12 Закони розподілу ДВВ. Колоквіум 

Лекція 9 Закони розподілу безперервних величин. 

Рівномірний та експоненціальний закони.  

Практичне 
заняття 13 
 

Побудова закону розподілу 

неперервних випадкових величин. 

Знаходження щільності розподілу 

безперервних випадкових величин 

Випадкові величини (ВВ). Числові 
характеристики випадкових 
величин (завдання 8 – ч.1). 

Лекція 10 Нормальний закон розподілу. Властивості 

щільності розподілу. Правило “3-х с.к.о.” 

Розподіли безперервних В.В., які пов’язані з 

нормальним 

Практичне 
заняття 14 

Розв‘язання задач на нормальний 

закон розподілу.   

Практичне 
заняття 15 

Закони розподілу безперервних 

ВВ 

Лекція 11 Лема Чебишева Теореми Чебишева, 

Бернуллі і їх застосування. 

Практичне 
заняття 16 

Контрольна робота №3.   Випадкові величини (ВВ). Числові 
характеристики випадкових 
величин (завдання 8 – ч.2). 

Лекція 12 Центральна лімітна теорема в формі 

Ляпунова.  Локальна та інтегральна теореми 

Лапласа 

Практичне 
заняття 17 

Центральна лімітна теорема в 

формі Ляпунова.  

Практичне 
заняття 18 

Локальна та інтегральна теореми 

Лапласа 

Лекція 13 Системи випадкових величин. Закон 

розподілу системи (Х,У) та його властивості 

Практичне 
заняття 19 

Побудова закону розподілу СДВВ Системи дискретних випадкових 
величин (СДВВ). Числові 
характеристики СДВВ (завдання 9). 

Лекція 14 Функція розподілу системи  (Х,У). 

Щільність розподілу системи (Х,У) та її 

властивості.. Безумовна та умовна щільність 

розподілу системи (Х,У) 

Практичне 
заняття 20 

Побудова законів розподілу 

СДВВ. Знаходження безумовних 

та умовних розподілів.  

Практичне 
заняття 21 

Побудова щільності розподілу 

системи (Х,У). Знаходження 

чисельних характеристик СВВ. 

Лекція 15 Чисельні характеристики системи(Х,У). 

Кореляційний момент. Коефіцієнт кореляції 

та його фізичний зміст 

Практичне 
заняття 22 

Знаходження чисельних 

характеристик системи в.в.  

Лекція 16 Закони розподілу системи (Х,У): 

рівномірний , нормальний. Розподіл суми 

В.В. 

Практичне 
заняття 23 

Закони розподілу системи (Х,У) 

Практичне 
заняття 24 

Контрольна робота №4. Колоквіум 

ЛІТЕРАТУРА ТА НАВЧАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ  
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ПЕРЕЛІК ЗАПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ  ДО ІСПИТУ   

Основні поняття теорії ймовірностей. Елементи теорії множин. Класичне і статистичне означення ймовірності випадкової події. Теоретико-множинний розгляд 

випадкових подій. Теорема додавання ймовірностей несумісних подій. Теорема множення ймовірностей незалежних подій. Ймовірність появи хоча б однієї події. Умовна 

ймовірність. Теорема множення ймовірностей залежних подій та додавання ймовірностей сумісних подій. Формула повної ймовірності, Формула Байєса. Послідовності 

випробувань. Формула Бернуллі. Найімовірніше число появи події в незалежних випробуваннях. Локальна та інтегральна теореми Лапласа. Оцінка відхилення відносної 

частоти від ймовірності події. Формула Пуассона.  Випадкові величини. Способи задання випадкових величин. Інтегральна функція розподілу, її властивості. 

Диференціальна функція розподілу, її властивості. Математичне сподівання та його властивості. Дисперсія та середньоквадратичне відхилення випадкової величини, 

властивості дисперсії. Основні закони розподілу дискретних випадкових величин (біномний, геометричний, гіпергеометричний, Пуассона) та їх числові характеристики. 

Основні закони розподілу неперервних випадкових величин та їх числові характеристики (рівномірний розподіл, нормальний розподіл неперервної випадкової величини. 

Крива Гауса.) Ймовірність влучення неперервної випадкової величини в заданий інтервал, правило трьох сігм. Системи дискретних та безперервних ВВ. 

 

ПЕРЕЛІК ОБЛАДНАННЯ   

Лекційна аудиторія з мультимедійним обладнанням, клас для проведення практичних робіт, обладнаний інтерактивною дошкою. 

СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ  
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Сума балів за всі види 
навчальної діяльності 

Оцінка 
ЕСТS 

Оцінка за національною шкалою 
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Бали нараховуються за наступним 

співвідношенням: 

• практичні заняття: 20% семестрової 

оцінки; 

• самостійна робота: 20% семестрової 

оцінки; 

• іспит: 60% семестрової оцінки 

90-100 А відмінно 

82-89 В 
добре 

75-81 С 

64-74 D 
задовільно 

60-63 Е 

35-59 FХ незадовільно з можливістю повторного складання 

0-34 F незадовільно з обов'язковим повторним вивченням дисципліни 

НОРМИ АКАДЕМІЧНОЇ ЕТИКИ  

Студент повинен дотримуватися «Кодексу етики академічних взаємовідносин та доброчесності НТУ «ХПІ»»: виявляти дисциплінованість, вихованість, 

доброзичливість, чесність, відповідальність. Конфліктні ситуації повинні відкрито обговорюватися в навчальних групах з викладачем, а при нерозв'язності 



конфлікту доводитися до співробітників деканату. 

 Силабус за змістом повністю відповідає робочій програмі навчальної дисципліни  

 


