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ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
1. Код:  053; 

2. Назва: Теорія ймовірностей і математична статистика. Вища математика; 
3. Тип: Обов’язковий; 
4. Рівень вищої освіти: 1 (бакалаврський); 
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 1; 
6. Семестр, коли вивчається дисципліна ІІ ; 
7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 6; 
8. Прізвище, ініціали лектора, науковий ступінь, посада: Брушковський О.Л., к.т.н., доцент 

кафедри вищої математики; 
9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен  бути здатним: 

 користуватись основними поняттями лінійної алгебри, аналітичної геометрії, математичного аналізу, 

теорії ймовірностей і математичної статистики при розв’язуванні задач, які виникатимуть під час 

майбутньої професійної діяльності;  вміти раціонально вибирати математичний апарат для 

розв’язування поставленої задачі; користуватись довідковою літературою і обчислюваної технікою; 

10. Форми організації занять: навчальне заняття, самостійна робота, контрольні заходи; 

11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: немає; 

     Дисципліни, що вивчаються супутньо із зазначеною дисципліною: інформатика; 
12. Зміст курсу: Матриці, визначники, системи лінійних алгебраїчних рівнянь, вектори, пряма на 

площині, лінії другого порядку, функції, границі та неперервність функції, похідна і диференціал, 

теореми диференціального числення, невизначений інтеграл, визначений інтеграл, застосування 

визначеного інтеграла. 

   Випадкові події, їх класифікація, операції над ними. Означення ймовірності. Комбінаторика. 

Теореми додавання, множення ймовірностей. Формули повної ймовірності та Байєса. Незалежні події. 

Повторні випробування, формула Бернуллі.  Наближені до неї формули. Означення випадкової 

величини, функції розподілу.  Дискретна випадкова величина та її закон розподілу. Неперервна 

випадкова величина. Щільність розподілу, її властивості та застосування. Числові характеристики 

випадкових величин та їх властивості: MX, DX, σ�. Рівномірний розподіл. Нормальний розподіл. 

Центральна гранична теорема. Закони великих чисел. 

   Задачі математичної статистики.  Генеральна сукупність і вибірка. Точкові оцінки числових 

характеристик та параметрів розподілу. Вибірковий розподіл.  Полігон, гістограма. Вибіркові оцінки 

параметрів розподілу. Вибірковий двомірний розподіл. Вибіркове рівняння прямої регресії. Лінійна 

регресія, коефіцієнт кореляції. Інтервальні оцінки, методика їх побудови. Перевірка статистичних 

гіпотез. Критерій Пірсона. 

13. Рекомендовані навчальні видання: 
1. Шкіль М.І. Вища математика; підручник: у 3-х кн. / М.І.Шкіль, Т.В.Колесник, В.М. Котлова.- К.: 

Либідь, 1994. - Кн.1.: Аналітична геометрія з елементами алгебри. Вступ до математичного аналізу.-

280 с.; Кн. 2:Диференціальне та інтегральне числення функцій однієї змінної. Ряди.-352 с. 

2. В.М.  Турчин. Теорія ймовірностей і математична статистика. Підручник. - Дніпропетровськ: ІМА-

прес, 2014-556 с. 

3. Гмурман В.Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей и математической статистике 

/В.Е. Гмурман.-М.: Высшая школа., 2002.- 405с. 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи навчання: 30 годин лекцій, 30 годин 

практичних, 120 годин самостійної роботи. Разом 180 годин. 

Під час проведення лекційних та практичних занять застосовується проблемний метод 

навчання.Засоби діагностики успішності навчання: тести, завдання для змістових  та підсумкових 

модулів. 

15. Форми та критерії оцінювання: 
Підсумковий контроль: залік в кінці семестру. 

Поточний контроль: опитування, тестування. 

Оцінювання здійснюється за 100- бальною шкалою. 

16. Мова викладання: Українська. 

 

 

                             В.о.зав. кафедри                                                           С.П.Цецик, доцент 
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DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE 

 
1. Code:  053 ; 

2. Title: Probability Theory and Mathematical Statistics. Higher Mathematics; 

3. Type: Required; 

4. Level of higher education: 1 (Bachelor); 

5. Year of study, when the discipline is proposed: 1; 

6. Semester, when studying  discipline: ІІ ; 

7. Number of established ECTS credits: 3; 

8. Name of lecturer, degree, position: Broushkovsky A.L., Candidate of Technical Sciences, Associate 

Professor of the Department of Higher Mathematics; 

9. Results:  After studying the discipline, the student  should be able to: 

to use the basic concepts of linear algebra, analytical geometry, mathematical analysis,   probability theory 

and mathematical statistic in solving problems that may arise  during the forthcoming activities;   

be able to rationally choose a mathematical apparatus fot solving the task; 

use reference literature and computer technology; 

10. Forms of organizing classes: training classes, independent work,  control measures; 

11. Disciplines precede the study of this discipline: No; 

     Disciplines studied in conjunction with this discipline: informatic; 

12. Course contents: Matrices, determinants, systems of linear algebraic equations, vectors, line in the plane,  

lines  of the second order, functions, limits and continuity of a function, derivative and differential, theorems 

of differrential calculus,  indefinite integral, definite integral, application of a  definite integral. 

  Random events, their classification, operations on them. Definition of probability. Combinatorics.  

Theorems of addition, multiplication of probabilities. Formulas of full probability and Bayes. Independent 

events. Repeat tests.  Bernoulli formula. Approximated  formulas.  The definition of random variables,  

distribution functions. Properties  of the distribution function and its application. Discrete random variable, 

its distribution law.  Continuous random variable. Density of distribution, its properties and application. 

Numerical characteristics of random variables and  their properties:   MX, DX, σ�. Uniform distribution. 

Normal distribution. Central boundary theorem. Laws of great numbers. 

  Tasks of mathematical statistics. General population and simple. Point estimates of numerical 

characteristics and distribution parameters. Their properties. Selective distribution. Polygon, histogram. 

Selrctive estimation of distribution parameters. Selective two-dimensional distribution. Selective equation of 

direct regression. Lsnear regression, correlation coefficient. Interval estimates, methods of their construction. 

Inspection of statistical hypothesis. Pearson`s criterrion. 

13. Recommended editions: 

1. Shkil M.I. Higher Mathematics: Textbook: in 3 books./ M.I.Shkil , T.V.Kolesnik, V.M. Kotlova.- Kiev.: 

Lybid, 1994. - Book 1: Analytic geometry with elements of algebra. Introduction to the mathematical 

analysis/ - 280 p.; Book 2: Differential and integral calculus  of functions of one variable/ Series.- .-352 p. 

2. V.M.  Turchin. Probability Theory and Mathematical Statistics. Textbook. - Dnipropetrovsk: IMA-press, 

2014-556 с. 

3. Gmurman V.E. Guide to solving problems on the theory probability  and mathematical statistics.   /V.E. 

Gmurman.-M.: Higher school. , 2002.- 405p. 

14. Planned types  of educational activities and teaching methods: lectures — 30 hours, practical classes — 

30 hours, independent work — 120 hours. Together — 180 hours. 

During the lectures  and practical classes, the problematic method of teaching is used. Means of diagnosing 

the success of training: tests, tasks for content and final modules. 

15. Form and assessment criteria: 

The assessment is carried out on a 100-point scale; 

Final control: test, the end of the 2nd semestr; 

Current control (100 points): testing, questioning; 

16. Language of teaching: Ukrainian 

                        
                           Deputy Head the department                                               S.P.Tsetsyk,   docent 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


