




1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, 

спеціальність, освітніий 

рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів – 3 

 
Галузь знань: 

05 Соціальні та 

поведінкові науки 
 

Вибіркова дисципліна 

 

Спеціальність: 

053 Психологія 

Модулів – 1 Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2 1-й 1-й 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання 

не передбачено 
 

Семестр 

Загальна кількість 

годин – 90 

1-й 1-й 

Лекції 

Тижневих годин  

для денної форми 

навчання:  

аудиторних – 2 

самостійної роботи 

студента – 4 
Освітній рівень: перший 

(бакалаврський) 

 

12 год. 4 год. 

Практичні, семінарські 

18 год. 6 год. 

Мова навчання: 

Українська 

Лабораторні 

__ год. __ год. 

Самостійна робота 

60 год. 80 год. 

Вид контролю: залік 

 

 Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: 

 для денної форми навчання – 33,3% : 66,7% 

 для заочної форми навчання – 11,1% : 88,9%  

 

 



2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета курсу “Теорія ймовірностей та математична статистика” є 

оволодіння студентами теоретико-методичними та практичними навичками 

дослідження в галузі теорії ймовірностей та її застосувань і базовим 

аналітичним аппаратом для побудови статистичних моделей. 

Завдання курсу: 

 оволодіння основними поняттями теорії ймовірностей та математичної 

статистики (такими як випадковий експеримент, випадкові події, 

ймовірнісні випадкові події, випадкові величини, функції розподілу та 

щільності розподілу випадкових величин, статистичні дані, параметри 

розподілів),  

 розуміння основних теоретико-ймовірнісних та статистичних 

закономірностей (закони великих чисел, граничні теореми) та вміння 

застосовувати ці поняття та закономірності при розв'язанні практичних 

задач, 

 використання методів збору та оброблення статистичних даних для 

одержання наукових та практичних висновків. 

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати:  

 основні поняття теорії ймовірностей; 

 основні властивості множини подій та їх ймовірностей; 

 характеристики випадкових величин; 

 основні розподіли випадкових величин та випадки їх застосування; 

 методи первинної обробки статистичних даних; 

вміти:  

 обчислювати ймовірності випадкових подій; 

 знаходити розподіли випадкових величин; 

 обчислювати числові характеристики випадкових величин; 

 визначати незалежність випадкових подій та величин; 

 застосовувати закони великих чисел та граничні теореми; 

 обчислювати числові характеристики вибірки; 

 будувати графіки варіаційного ряду та емпіричної функції розподілу. 

 навчититсь працювати із сучасними пакетами програм статистичної 

обробки даних та обчислень. 
  

Програмні компетентності та результати навчання 
 

Компетентності 

Інтегральна 

компетентність 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні 

проблеми у сфері психології та професійної підготовки у процесі 

навчання, що передбачають застосування основних психологічних 

теорій та методів і характеризуються комплексністю та 

невизначеністю умов. 



Загальні 

компетентності (ЗК) 

Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. (ЗК1) 

Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності. (ЗК2) 

Навички використання інформаційних  і  комунікаційних  

технологій. (ЗК3) 

Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями; мислити 

концептуально, системно, саногеннно. (ЗК4) 

Здатність бути критичним і самокритичним. (ЗК5) 

Здатність генерувати нові ідеї (креативність). (ЗК7) 

Спеціальні (фахові, 

предметні) 

компетентності (СК) 

Здатність оперувати категоріально-понятійним апаратом теорії 

ймовірностей і математичної статистики. (СК1) 

Здатність самостійно збирати та критично опрацьовувати, 

аналізувати та узагальнювати емпіричну інформацію з різних 

джерел. (СК4) 

Здатність аналізувати та систематизувати одержані результати, 

формулювати аргументовані висновки та рекомендації. (СК7) 

Здатність до особистісного та професійного самовдосконалення, 

навчання та саморозвитку, ефективної адаптації до нових ситуацій у 

сфері професійної діяльності. (СК11) 

Результати навчання 
Здійснювати пошук інформації з різних джерел, у т.ч. з використанням інформаційно-

комунікаційних технологій, для вирішення професійних завдань. (ПР3) 

Обґрунтовувати власну позицію, робити самостійні висновки за результатами власних 

досліджень і аналізу літературних джерел. (ПР4) 

Критично оцінювати достовірність одержаних результатів дослідження, формулювати 

аргументовані висновки. (ПР7) 

Презентувати результати власних досліджень усно/письмово для фахівців і нефахівців. (ПР8) 

Формулювати думку логічно, доступно, дискутувати, обстоювати власну позицію, 

модифікувати висловлювання відповідно до культуральних особливостей співрозмовника. 

(ПР10) 

 

 

Курс “Теорія ймовірностей та математична статистика” тісно 

пов’язаний з іншими дисциплінами фахового спрямування, зокрема: 

 для свого засвоєння вимагає знань з основ математичного аналізу, 

лінійної алгебри, аналітичної геометрії; 

 є базовим курсом для математичних методів в психології, 

експериментальної психології, психодіагностики, інших спеціальних 

курсів ймовірнісного та статистичного спрямування. 



3. Програма навчальної дисципліни 

 Змістовий модуль 1. Випадкові події та величини 

Тема 1. Елементи комбінаторики. Випадкові події та операції над ними. 

Тема 2. Класичне означення ймовiрності та властивостi ймовірності. 

Тема 3. Умовнi ймовiрностi. Незалежнi випадковi подiї. 

Тема 4. Випробування Бернуллі. Граничні теореми теорії ймовірностей. 

Тема 5. Дискретнi та неперервні випадковi величини.  

 Змістовий модуль 2. Математична статистика 

Тема 6. Вступ до математичної статистики. Первинна обробка даних. 

Тема 7. Генеральна сукупність, вибірка, варіаційний ряд. Графіки варіаційного 

ряду. 

Тема 8. Числові характеристики вибірки. 

 

 



4. Структура 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 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1.1. Випадкові події та величини 

Тема 1.  

Елементи 

комбінаторики. 

Випадкові 

події та 

операції над 

ними. 

10 2 2   6 10  1   9 

Тема 2.  

Класичне 

означення 

ймовiрності та 

властивостi 

ймовірності. 

12 1 2   9 12  1   11 

Тема 3.  

Умовнi 

ймовiрностi. 

Незалежнi 

випадковi 

подiї. 

12 1 2   9 12 1    11 

Тема 4.  

Випробування 

Бернуллі. 

Граничні 

теореми теорії 

ймовірностей. 

12 2 2   8 12 1 1   10 

Тема 5. 

Дискретнi та 

неперервні 

випадковi 

величини.  

10 2 2   6 10 1 1   8 

Разом за 

змістовим 

модулем 1 

56 8 10   38 56 3 4   49 



Змістовий модуль 1.2. Математична статистика 

Тема 6.  

Вступ до 

математичної 

статистики. 

Первинна 

обробка даних. 

6 1 2   3 6     6 

Тема 7.  

Генеральна 

сукупність, 

вибірка, 

варіаційний 

ряд. Графіки 

варіаційного 

ряду. 

12 1 2   9 12  1   11 

Тема 8.   

Числові 

характеристики 

вибірки. 

16 2 4   10 16 1 1   14 

Разом за 

змістовим 

модулем 2 

34 4 8   22 34 1 2   31 

Разом за 

модулем 1 

90 12 18   60 90 4 6   80 

Усього годин 90 12 18   60 90 4 6   80 

 

5. Теми семінарських занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Не передбачено  

2   

...   

 

6. Теми практичних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 
Денна 

форма 

Заочна 

форма 

1 Елементи комбінаторики. Випадкові події та операції 

над ними. 

2 1 

2 Класичне означення ймовiрності та властивостi 

ймовірності. 

2 1 

3 Умовнi ймовiрностi. Незалежнi випадковi подiї. 2  

4 Випробування Бернуллі. Граничні теореми теорії 2 1 



ймовірностей. 

5 Дискретнi випадковi величини.  2 1 

6 Вступ до математичної статистики. Первинна 

обробка даних. 

2  

7 Генеральна сукупність, вибірка, варіаційний ряд. 

Графіки варіаційного ряду. 

2 1 

8 Числові характеристики вибірки, складеної за 

значеннями. 

2  

9 Числові характеристики вибірки, складеної за 

інтервалами значень. 

2 1 

 

7. Теми лабораторних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Не передбачено  

2   

...   
 

8. Самостійна робота 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 
Денна 

форма 

Заочна 

форма 

1 Елементи комбінаторики. Випадкові події та операції 

над ними. Множини. Комбінаторне правило суми та 

добутку. Формула включень та виключень. 

6 9 

2 Класичне означення ймовiрності та властивостi 

ймовірності. Статистичне, геометричне та 

аксіоматичне означення ймовірності, властивості. 

9 11 

3 Умовнi ймовiрностi. Незалежнi випадковi подiї. 

Теореми додавання та множення довільних подій. 

Розрахункова робота. 

9 11 

4 Випробування Бернуллі. Граничні теореми теорії 
ймовірностей. Теорема Бернуллі та її застосування 

8 10 

5 Неперервнi випадковi величини. Контрольна робота. 6 8 

6 Вступ до математичної статистики. Первинна 

обробка даних. Цифрові засоби обробки 

експериментальних даних. 

3 6 

7 Генеральна сукупність, вибірка, варіаційний ряд. 
Графіки варіаційного ряду. Побудова полігону, 
гістограми, кругових діаграм, емпіричної функції 
розподілу засобами цифрових технологій. 

9 11 

8 Числові характеристики вибірки. Обчислення 
числових характеристик вибірки засобами цифрових 
технологій. Контрольна робота. 

10 14 

 Разом  60 80 



9. Індивідуальні завдання 

Не передбачено 

 

10. Методи навчання 

Лекції та групові практичні заняття 

 

11. Методи контролю 

Контрольні роботи, розрахункові домашні роботи, колоквіум, залік 

 

12. Розподіл балів, які отримують студенти 
 

Поточне тестування та самостійна робота Сума 

Змістовий модуль №1 Змістовий модуль № 2 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т1 Т2 Т3 

100 
Розрахункова робота – 30 

Контрольна робота – 20 

Контрольна робота – 30 

Колоквіум – 20 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
80 – 89 В 

добре  
70 – 79 С 

60 – 69 D 
задовільно  

50 – 59 Е  

26 – 49 FX 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного складання 

0-25 F 

незадовільно з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

13. Методичне забезпечення 

1. Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи 

студентів з дисципліни “Теорія ймовірностей та математична 

статистика”. (Електронний ресурс) 



14. Рекомендована література 

 

Базова 

1. Донченко В. С., Сидоров М. В.-С., Шарапов М. М. Теорія ймовірностей 

та математична статистика: навч. посібник. – Рек. МОН. –К.: ВЦ 

"Академія" , 2009 . – 288 с. 

2. Карташов М.В. Імовірність, процеси, статистика. – К.: ВПЦ "Київський 

університет", 2007. – 494 с. 

3. Осипчук М.М., Шевчук Р. В. Теорія ймовірностей та математична 

статистика. Конспект лекцій. – Івано-Франківськ: Голіней, 2019. – 170 с. 

4. Турчин В.М. Теорія ймовірностей і математична статистика. Основні 

поняття, приклади, задачі: Підручник. – Д.: Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту, 

2006. – 476 с. 

5. Шефтель З.Г. Теорія ймовірностей: Підручник. – К.: Вища шк., 1994. – 192 с. 

 

Допоміжна 

1. Гмурман В. Е. Теория вероятностей и математическая статистика: учеб. 

пособие для вузов . – 10-е изд. – М.: Высш. шк., 2004. – 479 с. 

2. Гмурман В. Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей и 

математической статистике: учеб. пособие для студентов . – 10-е изд., –

М.: Высш. шк., 2005. – 404 с. 

3. Зайцев Є. П. Теорія ймовірностей і математична статистика. Базовий курс 

з індивідуальними завданнями і розв’язком типових варіантів: навч. 

посіб. – Рек. МОН, 2-е вид. – К.: Алерта, 2017. 

4. Феллер В. Введение в теорию вероятностей и ее приложения – В двух 

томах, Москва, Мир, 1984. 

5. Ширяев А.Н. Вероятность – В двух книгах.– М.: МЦНМО, 2004. 
 

15. Інформаційні ресурси 
 1. Жильцов О. Б. Теорія ймовірностей та математична статистика у 
прикладах і задачах: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. Б. Жильцов; за 
ред. Г. О. Михаліна. – К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2015 . – 336 с. 
// elibrary.kubg.edu.ua/13578/1/O_Zhyltsov_KUBG_TY_UN.pdf 

2. Волощенко А. Б., Джалладова І. А. Теорія ймовірностей та математична 

статистика: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2003. – 

256 с. // flightcollege.com.ua/...171%20ТЕОРІЯ%20ЙМОВІРНОСТІ/Теорія% 

20%20ймовірн... 

3. Теорія ймовірностей та математична статистика для соціальних наук : 

навч. посіб. / В. С. Донченко, М. В.-С. Сидоров. – К. : ВПЦ "Київський 

університет", 2015. – 400 с. // www.socd.univ.kiev.ua/sites/default/files/course/ 

materials/donchenko_vse.pdf 
 


