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1. Анотація дисципліни (призначення навчальної дисципліни). 

 

Побудова математичних моделей явищ природи, процесів, які відбуваються 

в технологічних циклах виробництва, системах керування, економічних системах, 

вимагає врахування так званих випадкових факторів. Метою курсу “Теорія 

ймовірності і математична статистика” є формування у свідомості студента 

необхідних понять (випадкова подія, випадкова величина, випадковий процес), 

методів їх опису і аналізу, вироблення навиків практичного застосування набутих 

знань. 

 

 

2. Мета навчальної дисципліни.  

 

Викладання «Теорії ймовірностей та математичної статистика» має на меті 

ознайомити студентів з основами теорії ймовірностей і математичної статистики, 

необхідних для розв’язування багатьох теоретичних і практичних економічних 

задач; розвинути логічне мислення, вміння самостійно аналізувати та здійснювати  

математичні дослідження прикладних питань. 

 

 

3. Пререквізити. Для підвищення ефективності засвоєння даного курсу здобувач 

вищої освіти має вивчати (вивчити) дисципліну ОКЗ 4«Вища математика». 

 

 

4. Результати навчання. 

 

Студент повинен вміти поставити задачу, вибрати  метод для її 

розв’язування, а також зробити правильний висновок і дати відповідне 

тлумачення розв’язку. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати: методи розв’язування ймовірнісних задач, розподіли випадкових 

величин, їхні числові характеристики, статистичні методи аналізу та 

прогнозування  

вміти: побудувати ймовірнісну модель, вибрати правильний метод 

розв’язування, застосовувати ймовірнісні методи до задач математичної 

статистики, здійснювати прогнозування. 
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Під час вивчення дисципліни, відповідно до освітньо-професійноїпрограми, 

формуються наступні 

загальні компетентності: 

ЗК3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК4. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК5. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. 

ЗК8. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК11. Здатність приймати обгрунтовані рішення. 

 

спеціальні (фахові, предметні) компетентності: 

СК6. Здатність застосовувати економіко-математичні методи та моделі для 

вирішення економічних задач. 

СК8. Здатність аналізувати та розв’язувати завдання у сфері економічних та 

соціально-трудових відносин. 

СК9. Здатність прогнозувати на основі стандартних теоретичних та 

економетричних моделей соціально економічні процеси. 

 

та отримуються наступні програмні результати навчання: 

2. Відтворювати моральні, культурні, наукові цінності, примножувати досягнення 

суспільства в соціально-економічній сфері, пропагувати ведення здорового 

способу життя. 

8. Застосовувати відповідні економіко-математичні методи та моделі для 

вирішення економічних задач. 

12. Застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних завдань 

та змістовно інтерпретувати отримані результати. 

15. Демонструвати базові навички креативного та критичного мислення у 

дослідженнях та професійному спілкуванні. 

23. Показувати навички самостійної роботи, демонструвати критичне, креативне, 

самокритичне мислення. 

 

5. Опис навчальної дисципліни  

5.1. Загальна інформація 
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5.2. Структура змісту навчальної дисципліни 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

усього 
у тому числі 

усього 
у тому числі 

л. п. лаб. інд. с.р. л. п. лаб. інд. с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Змістовий модуль 1. Випадкові події 

Тема 1. Випадкові 

події та 

ймовірності  

22 4 8   10       

Тема 2. Послідовні 

незалежні випро-

бування 

18 2 6   10       

Разом за змістовим 

модулем 1 
40 6 14   20       

Змістовий модуль 2. Випадкові величини 

Тема 3. Випадкові 

величини 
17 4 6   7       

Тема 4. Числові 

характеристики ви-

падкових величин 

18 4 6   8       

Тема 5. Елементи 

математичної 

татисики 

15 1 4   10       

Разом за змістовим 

модулем 2 
50 9 16   25       

Усього годин  90 15 30   45       

 

5.3. Зміст завдань для самостійної роботи 

№ Назва теми 

1. Класичне означення ймовірності 

2. Геометрична ймовірність 

3. Властивості числових характеристик 

4. 

Нерівності Чебишова, Маркова. Збіжність за ймовір-

ністю. Класичні форми закону великих чисел (теореми 

Чебишова, Маркова, Бернуллі) 

5. 
Поняття про центральну граничну теорему. Теорема 

Ліндеберга-Леві 

6. Інтервальні оцінки параметрів розподілу 

7. Кореляційний зв’язок  між випадковими величинами 
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6. Система контролю та оцінювання 

  

Види та форми контролю  

До контрольних заходів з дисципліни належать: поточний, модульний та 

підсумковий контролі. 

 

Засоби оцінювання 

Засобами оцінювання та демонстрування результатів навчання є: 

-  контрольні роботи; 

-  індивідуальні домашні роботи; 

- презентації результатів виконаних завдань та досліджень. 

 

 

Кожен студент виконує домашнє завдання з кожної теми готуючись таким 

чином до контрольних робіт. Контрольні роботи оцінюються з урахуванням 

пояснень студента. Отримані протягом семестру бали сумуються. 

 

Розподіл балів, які отримують студенти 

 

Поточний контроль та самостійна робота Підсумковий 

контроль (залік) 
Сума 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 
40 100 

15 15 5 5 20 

Т1, Т2, Т3, Т4, Т5 – теми змістових модулів. 

 

Підсумковий контроль – комплексне оцінювання рівня сформованості 

дисциплінарних компетентностей. Форма підсумкового контролю з дисципліни  

– залік.  

Кожен білет підсумкового контролю містить п’ять практичних завдань. 

Оцінювання проводиться за 40 бальною шкалою. Максимальна кількість балів, 

яка може бути одержана студентом за відповідь на кожне з п’яти завдань – 8балів. 

Порядок оцінювання практичних завдань такий: 

0 балів – якщо розвʼязку немає, або розвʼязок цілком невірний; 

до 2 балів – є певні міркування, які не дають розвʼязку завдання; 

до 5 балів – є правильні логічні міркування, які могли б привести до 

правильного розвʼязку завдання; 

до 6 балів – є частковий розвʼязок завдання і міркування, які можуть дати 

повний розвʼязок; 

до 7 балів – дано розвʼязок завдання з незначними недоліками; 

8 балів – дано повний розвʼязок завдання. 

 

Оцінка студента на підсумковому модульному контролі (заліку) є сумою 

балів, одержаних за відповідь на кожне завдання білета.  
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Підсумкова оцінка за семестр є сумою балів, одержаних студентом на всіх 

модульних контролях. Відтак, згідно з наступною таблицею, виставляється оцінка 

за потрібною шкалою. 

 

 

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

 

Оцінка за національною 

шкалою 

Оцінка за шкалою ECTS 

Оцінка (бали) 
Пояснення за  

розширеною шкалою 

Зараховано A (90-100) відмінно 

Зараховано 
B (80-89) дуже добре 

C (70-79) добре 

Зараховано 
D (60-69) задовільно 

E (50-59) достатньо 

Не зараховано 

FX (35-49) 
(незадовільно)  
з можливістю 

повторного складання 

F (1-34) 
(незадовільно)  
з обов'язковим 

повторним курсом 
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