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ВСТУП 
Навчальна дисципліна Теорія ймовірностей  
є складовою освітньо-професійної програми підготовки фахівців за освітньо-
кваліфікаційним рівнем «бакалавр» 

 в галузі знань Інформаційні технології 
     

за спеціальністю   Комп’ютерні науки 
       

Викладається у  IІІ семестрі,  2  курсу в обсязі –  90 год. 3 
          

(3 кредити ECTS4) зокрема: лекції – 22 год., практичні - 20 год., самостійна робота – 
48 год. У курсі передбачено 2 змістових модулі та 2 модульна(і) контрольна(і) 
робота(и). Завершується дисципліна – іспитом. 

Мета дисципліни – "Теорія ймовірностей" є глибоке вивчення методів 
математичного моделювання випадкових явищ та стохастичних експериментів, 
визначення та засвоєння ключових властивостей основних ймовірносних моделей. 
Отримання навичок творчого застосування отриманих знань до прикладних задач, які 
потребують ймовірносного аналізу.  

Завдання – надати студентам базові знання про стохастичні експерименти, 
сформувати вміння працювати з основними ймовірносними моделями, розвити 
навички застосування отриманих знань до прикладних задач, які потребують 
ймовірносно-статистичного аналізу. 

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

знати: основні визначення, формули (зокрема, формули повної ймовірності та 
Байєса), леми, теореми, моделі, поняття (зокрема поняття незалежності подій та 
умовної ймовірності) та положення дисципліни (зокрема, аксіоматику теорії 
ймовірностей).  Особлива увага приділяється вивченню базового об’єкту, яким є 
поняття випадкової величини. Студентам вводяться основні характеристики 
випадкових величин та їх властивості; основні властивості  моделей ланцюгів Маркова 
з дискретним та неперервним часом. 

.  

вміти: проводити розрахунки в рамках скінченної та зліченної ймовірносних схем 
та в умовах моделі геометричної ймовірності; будувати та досліджувати розподіли 
ймовірностей дискретних, неперервних, сингулярних та змішаних випадкових 
величин; перевіряти залежність та незалежність подій та випадкових величин; 
доводити основні граничні теореми, серед яких чільне місце займає центральні 
граничні теореми.  

Місце дисципліни (в структурно-логічній схемі підготовки фахівців відповідного 
напряму). Нормативна навчальна дисципліна „Теорія ймовірностей” є складовою 
частиною циклу професійної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня 
„бакалавр”. 

 

                                           
3 Зазначається загальна кількість годин, які виділено на дану дисципліну згідно навчального плану відповідного 
освітньо-кваліфікаційного рівня. 
4 кредитів ECTS – кредит кратний 36 годинам (Наприклад, 3 кредити ECTS відповідає 108 год.). 



Зв’язок з іншими дисциплінами. Нормативна навчальна дисципліна „Теорія 
ймовірностей” є базовою для вивчення таких спеціальних дисциплін як „актуарна 
математика”, „економетрика”, „фінансова математика”, „економіко-математичне 
моделювання”, „методи прийняття рішень”. 



Контроль знань і розподіл балів, які отримують студенти. 
Контроль здійснюється за модульно-рейтинговою системою. 
У змістовий модуль 1 (ЗМ1) входять теми 1 - 4, а у змістовий модуль 2 (ЗМ2) – теми 5-11 

Обов’язковим для іспиту/заліку  є _мінімальна кількість балів (20), набраних до іспитв/заліку. 
         (зазначаються умови, невиконання яких унеможливлює допуск до іспиту чи заліку) 

Оцінювання за формами контролю5: (як приклад) 
 ЗМ1 ЗМ ХХ 

Min. – _ балів Max. – __ бали Min. – __ бали Max. – __ балів 
Усна відповідь 0 5 1 5 
Доповнення 0 3 0 3 

Доповідь 0 6 0 6 
Реферат 0 7 0 7 

Модульна контрольна 
робота 1 

0 10 0 10 

Модульна 
контрольна робота 2 

0 10 0 10 

„3”  – мінімальна/максимальна оцінку, яку може отримати студент. 
1 – мінімальна/максимальна залікова кількість робіт чи завдань. 

Для студентів, які набрали сумарно меншу кількість балів ніж критично-розрахунковий 
мінімум –20  балів для одержання іспиту/заліку обов’язково потрібно набрати додаткові бали. 

У випадку відсутності студента з поважних причин відпрацювання та перездачі МКР 
здійснюються у відповідності до „Положення про порядок оцінювання знань студентів при 
кредитно-модульній системі організації навчального процесу” від 1 жовтня 2010 року. 

При простому розрахунку отримаємо: 

 Змістовий модуль1 Змістовий модуль2 іспит / залік Підсумкова оцінка 

Мінімум 0 0 0 0 

Максимум 30 30 40 100 

При цьому, кількість балів: 
• 1-34 відповідає оцінці «незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням дисципліни; 
• 35-59 відповідає оцінці «незадовільно» з можливістю повторного складання; 
• 60-64 відповідає оцінці «задовільно» («достатньо»); 
• 65-74  відповідає оцінці «задовільно»; 
• 75 - 84 відповідає оцінці «добре»; 
• 85 - 89 відповідає оцінці «добре» («дуже добре»);   
• 90 - 100 відповідає оцінці «відмінно». 

  Шкала відповідності (за умови іспиту)             Шкала відповідності (за умови заліку) 
За 100 – бальною шкалою За національною шкалою 

90 – 100 5 відмінно 

85 – 89 
4 добре 

75 – 84  

65 – 74  
3 задовільно 

60 – 64  

35 – 59  2 не задовільно 

1 – 34    

                                           
5 Див. Положення про порядок оцінювання знань студентів при кредитно-модульній системі організації навчального процесу від 1 жовтня 2010 року, 
а також Розпорядження ректора «Про методику розрахунку підсумкової оцінки дисциплін, які читаються два і більше семестри» від 29 
вересня 2010 року  

За 100 – бальною шкалою За національною 
шкалою 

90 – 100 

Зараховано 

85 – 89 

75 – 84  

65 – 74  

60 – 64  

1 – 59 не зараховано 



ПРОГРАМА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1.  
«Аксіоматика теорії ймовірностей та поняття дискретної випадкової величини» 

 

ТЕМА 1      Предмет теорії ймовірностей, основні поняття.(8 год.) 
Поняття простору елементарних подій. Скінченна та зліченна ймовірносна 
схема. Геометрична ймовірність.  
 

ТЕМА 2.   Аксіоматика теорії ймовірностей.(8 год.) 
Аксіоми Колмогорова теорії ймовірностей. Умовна ймовірність. 
Незалежність подій. Формула повної ймовірності. Формула Байєса. 
 

ТЕМА 3.   Дискретні випадкові величини.(9 год.) 
Поняття дискретної випадкової величини. Схема Бернуллі. Закон розподілу 
дискретної випадкової величини. Математичне сподівання для дискретних 
випадкових величин та його властивості. Дисперсія та її властивості. 
 

ТЕМА 4.  Багатовимірні закони розподілу дискретних випадкових величин.(7 год.) 
Введення поняття багатовимірного закону розподілу для дискретних 
випадкових величин. Нерівність Чебишова. Закон великих чисел Чебишова. 
Граничні теореми в схемі випробувань Бернуллі. 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. 
«Випадкова величина в загальному сенсі. Граничні теореми» 

 
ТЕМА 5.   Теорема Каратеодорі. Абсолютно неперервні та сингулярні  розподіли. 

(8 год.) 
Поняття випадкової величини в загальному сенсі. Введення поняття функції 
розподілу. Роль теореми Каратеодорі для введення ймовірносної міри на 
сигма-алгебрі борелівських множин. Властивості функції розподілу. 
Поняття щільності розподілу. Основні типи абсолютно неперервних 
розподілів. Сингулярний розподіл. 
 

ТЕМА 6.   Функції від випадкових величин. Багатовимірні розподіли. (9 год.) 
Поняття борелівської функії. Визначення багатовимірної функції розподіли. 
Поняття різниці багатовимірної функції та її застосування в теорії 
ймовірностей. Поняття багатовимірного абсолютно неперервного розподілу 
та багатовимірної щільності. Введення поняття багатовимірного 
нормального закону розподілу. Поняття незалежності випадкових величин. 
Властивості багатовимірного нормального розподілу. Числові 
характеристики багатовимірного нормального розподілу. Двовимірний 
нормальний розподіл 
 

ТЕМА 7. Знаходження функцій розподілу, щільностей суми, різниці, добутку та 
частки випадкових величин.  (7 год.) 
Введення поняття згортки функцій. Виведення формул для знаходження 
функцій розподілу суми, різниці, добутку та частки пари незалежних та 
залежних випадкових величин. 
 



ТЕМА 8. Математичне сподівання в загальному сенсі. (8 год.) 
Введення поняття математичного сподівання в загальному сенсі. Його 
властивості. Формули для обчислень. Моменти випадкової величини. 
Поняття дисперсії дискретної випадкової величини. 
 

ТЕМА 9. Нерівність Чебишова, Закон великих чисел,  метод Монте Карло. (9 год.) 
Нерівність Чебишова. Закон великих чисел Чебишова та Хінчина. Метод 
Монте Карло обчислення багатовимірних інтегралів. 
 

ТЕМА 10. Гільбертів простір випадкових величин зі скінченним другим  моментом. 
(8 год.) 
Введення поняття гільбертового простору для випадкових величин зі 
скінченним другим моментом. Нерівність Коші-Буняковського для 
випадкових величин зі скінченним другим моментом. Поняття збіжності в 
середньому квадратичному 
 

ТЕМА 11. Характеристичні функції. Центральна гранична теорема. (8 год.) 
Введення поняття характеристичної функції. Основні властивості 
характеристичних функцій. Обчислення моментів випадкової величини за 
допомогою характеристичних функцій. Поняття слабкої збіжності для 
послідовностей випадкових величин. Центральна гранична теорема для сум 
незалежних однаково розподілених випадкових величин. Умова Ліндеберга. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ І ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 
IІІ СЕМЕСТР 

№
 т
ем
и 

НАЗВА ТЕМИ 
Кількість годин 

Лекції Практичні Самостійна  
робота 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1.  
«Аксіоматика теорії ймовірностей та поняття дискретної випадкової величини» 

1 
Поняття простору елементарних подій. Скінченна та 
зліченна ймовірносна схема. Геометрична ймовірність. 

2 2 4 

2 
Аксіоматика теорії ймовірностей. Умовна ймовірність. 
Поняття незалежності подій. Формули повної ймовірності 
та Байєса. 

2 2 4 

3 

Дискретні випадкові величини. Схема Бернуллі. Закон 
розподілу дискретної випадкової величини. Математичне 
сподівання для дискретних випадкових величин та його 
властивості. Дисперсія та її властивості 

2 2 5 

4 
Багатовимірні закони розподілу дискретних величин. 
Нерівність Чебишова. ЗВЧ Чебишова. Граничні теореми в 
схемі Бернуллі. 

2 1 4 

Модульна контрольна робота 1  1  

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. «Випадкова величина в загальному сенсі. Граничні теореми» 

5 
Теорема Каратеодорі. Абсолютно неперервні та 
сингулярні розподіли. 

2 2 4 

6 

Функції віл випадкових величин. Багатовимірні розподіли 
( загальний випадок). Багатовимірний нормальний 
розподіл. Незалежність випадкових величин ( загальний 
випадок ).  

2 2 5 

7 
Знаходження функцій розподілу, щільностей суми, 
різниці, добутку та частки випадкових величин. 

2 0 5 

8 
Математичне сподівання. Мультиплікативна властивість 
математичного сподівання. Формули обчислень 
математичного сподівання. 

2 2 4 

9  Нерівність Чебишова та ЗВЧ. Метод Монте Карло. 2 2 4 

10 
Гільбертів простір випадкових величин. Коваріація та 
коефіцієнт кореляції. 

2 2 4 

11 
Характеристичні функції. Метод характеристичних 
функцій доведення слабкої збіжності. Центральна 
гранична теорема та її застосування. 

2 1 5 

Модульна контрольна робота 2  1  
Всього 22 20 48 

Загальний обсяг 90год. 
Лекції – 22 год. 
Практичні – 20 год. 
Самостійна робота - 48 год. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Змістовий модуль 1 
 
Лек ція 1. Предмет теорії ймовірностей, основні поняття. 
Поняття простору елементарних подій. Скінченна та зліченна ймовірносна схема. Геометрична 
ймовірність. - 2 год. . 
Відношення між подіями. Модель скінченної ймовірносної схеми. Класичне визначення ймовірності. 
Модель зліченної ймовірносної схеми. Геометрична ймовірність. [1],[2],[3].  

Практичне заняття 1. – 2 год. 

1. Розв’язок комбінаторних задач. [9]: гл. I §1,2; [10] §1. 
2. Обчислення ймовірностей подій за класичним визначенням ймовірностей. [9]: гл. I §3,4.  
3. Експерименти, які моделюються зліченною ймовірносною схемою.[9]: гл. I § 4.  
4. Роз’язок  задач на модель геометричної ймовірності. [9]: гл. I §6, [10] §5. 

                  
Завдання для самостійної роботи (4 год.) 
1. Приклади розв’язування задач на операції з множиними. [9]: гл. I §1. 
2. Визначення частоти випадкових подій та її властивості. [9]: гл. I §4. 
Література [1-6, 10,11]. 

 
Лекція 2. Аксіоматика теорії ймовірностей. 
Аксіоми Колмогорова теорії ймовірностей. Умовна ймовірність. Незалежність подій. Формула 
повної ймовірності. Формула Байєса. - 2 год.  
Введення поняття сигма-алгебри. Аксіом Колмогорова. Незалежності подій. Формула повної 
ймовірності та формула Байєса. [1],[2],[3].  

Практичне заняття 2. – 2 год. 

5. Розв’язок задач на аксіоми теорії ймовірностей. [9]: гл. I §7; [10] § 4. 
6. Обчислення ймовірностей подій з використанням поняття незалежності. [9]: гл. I §8; [10] § 6. 
7. Задачі на застосування формули повної ймовірності. [9]: гл. I §8.  
8. Роз’язок  задач на застосування формули Байєса. [9]: гл. I §8, [10] §7. 

 
Завдання для самостійної роботи (4 год.) 
1. Приклади розв’язування задач на розрахунок надійності електричних схем. [9]: гл. I §8. 
2. Визначення спадковості ймовірності. [9]: гл. I §8. 
Література [1-6, 10,11]. 
 
Лекція 3. Дискретні випадкові величини. Математичне сподівання для дискретних випадкових 
величин та його властивості. 
Поняття дискретної випадкової величини. Схема Бернуллі. Закон розподілу дискретної випадкової 
величини. Введення поняття математичного сподівання. Моменти дискретної випадкової величини. 
Поняття дисперсії дискретної випадкової величини.  - 2 год. 
Введення поняття дискретної випадкової величини. Основні типи дискретних випадкових величин. 
Схема випробувань Бернуллі та її застосування . [1],[2],[3].  
Визначення математичного сподівання дискретної випадкової величини та умови його існування. 
Доведення властивостей математичного сподівання. Визначення моментів випадкової величин . 
Поняття дисперсії та її властивості. [1],[2],[3].  

Практичне заняття 3. – 2 год. 



9. Розв’язок задач на визначення дискретної випадкової величини. [9]: гл. II §1; [10] §9. 
10. Обчислення розподілу суми випадкових величин. [9]: гл. II §1; [10] §9. 
11. Задачі на застосування схеми Бернуллі. [9]: гл. II §1.  
12. Розв’язок  задач на властивості основних дискретних розподілів. [9]: гл. II §1, [10] §9. 
13. Розв’язок задач на  знаходження математичного сподівання дискретної випадкової величини. [9]: 

гл. I §7; [10] §4. 
14. Обчислення математичних сподівань основних розподілів. [9]: гл. II §1; [10] §9. 
15. Задачі на застосування властивостей математичних сподівань. [9]: гл. II §1.  
16. Розв’язок  задач на застосування поняття дисперсії випадкової величини. [9]: гл. II §1, [10] §9. 

 
Завдання для самостійної роботи (5 год.) 
1. Задачі на  властивості схеми Бернуллі. [9]: гл.  I I §1. 
2. Визначення та застосування генератрис для дискретних розподілів. [9]: гл. IV §1. 
3. Приклади розв’язування задач на розрахунок математичних сподівань з використанням 
генератрис. [9]: гл. IV §1. 
4. Обчислення моментів та дисперсії через генератриси. [9]: гл. IV §1. 
Література [1-6, 10,11]. 
 
Лекція 4. Багатовимірні закони розподілу дискретних випадкових величин. 
Введення поняття багатовимірного закону розподілу для дискретних випадкових величин. 
Нерівність Чебишова. Закон великих чисел Чебишова. Граничні теореми в схемі випробувань 
Бернуллі. - 2 год. 
Визначення багатовимірного закону розподілу для дискретних випадкових величин. Доведення 
нерівності Чебишова. Доведення закону великих чисел. Доведення Інтегральної та локальної 
теорем Муавра-Лапласа. [1],[2],[3].  

Практичне заняття 4. – 1 год. 

17. Розв’язок задач на застосування поняття багатовимірного розподілу. [9]: гл. II §1; [10] §9. 
18.  Розв’язок задач на застосування нерівності Чебишова. [9]: гл. II §1; [10] §9. 
19. Задачі на застосування закону великих чисел. [9]: гл. II §1.  
20. Розв’язок  задач на застосування теорем Муавра-Лапласа та Пуассона. [9]: гл. II §1, [10] §9. 

 
Завдання для самостійної роботи (4 год.) 
1. Приклади розв’язування задач знаходження генератрис багатовимірних розподілів. [9]: гл. IV §1. 
2. Обчислення моментів та дисперсії через генератриси багатовимірних розподілів. [9]: гл. IV §1. 
Література [1-6, 10,11]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



ТИПОВЕ ЗАВДАННЯ МОДУЛЬНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ № 1 
 

1. Обчислити ймовірність того, що для даних тридцяти осіб з 12 місяців року на 6 місяців    припадає 

по два дні народження, а на 6 − по 3 дні народження.      

2. Симетрична монета підкидається до тих пір, доки вона не випаде два рази підряд однією стороною. 

Знайти ймовірність того, що число підкидань буде парним. 

3.  Значення α  і  β  рівноможливі у квадраті  |α| ≤ 1,  |β| ≤ 1. Знайти ймовірності наступних подій: 

A = {корені рівняння   x2 + 2αx + β = 0   є дійсними числами}, 

В = {корені рівняння   x2 + 2αx + β = 0   є додатніми числами}. 

4. Серед  N  екзаменаційних білетів є  n  “щасливих”.  За білетами студенти підходять один за одним. 

У кого більша ймовірність узяти щасливий білет: у того, хто підійшов першим, чи у того, хто 

підійшов другим?   

5. Припустимо, що число пошкоджень транспортного засобу описується випадковою величиною ν, 

яка має розподіл Паскаля з параметром  а>0.  Звернення до страхової компанії за відшкодуванням 

при цьому є незалежними подіями і мають ймовірність  р. Показати, що число звернень буде мати 

розподіл Паскаля з параметром  ра. 

6. В схемі незалежних випробувань Бернуллі проводиться n дослідів з ймовірністю успіху в одному 

досліді  p.  Знайти найімовірнішу кількість успіхів. 

 
 
 

Контрольні запитання до змістового модуля І 
1. Що є простір елементарних подій? 
2. Як визначається ймовірність події в скінченній ймовірносній схемі? 
3. Що є подією в зліченній ймовірносній схемі? 
4. Дайте визначення геометричної ймовірності. 
5. Які події називають незалежними? 
6. Визначить поняття умовної ймовірності. 
7. Поясніть сенс формули повної ймовірності. 
8. Наведіть визначення дискретної випадкової величини. 
9. Що є математичне сподівання та дисперсія дискретної випадкової величини? 
10. Дайте визначення багатовимірного розподілу для дискретних випадкових величин. 
11. Наведіть нерівність Чебишова та Закон великих чисел Чебишова. 
12. Сформулюйте теореми Муавра-Лапласа та теорему Пуассона. 



Змістовий модуль 2 
ВИПАДКОВА ВЕЛИЧИНИ В ЗАГАЛЬНОМУ СЕНСІ. ГРАНИЧНІ ТЕОРЕМИ 

 
Лекція 5. Теорема Каратеодорі. Абсолютно неперервні та сингулярні розподіли. 
Поняття випадкової величини в загальному сенсі. Введення поняття функції розподілу. Роль 
теореми Каратеодорі для введення ймовірносної міри на сигма-алгебрі борелівських множин. 
Властивості функції розподілу. Поняття щільності розподілу. Основні типи абсолютно неперервних 
розподілів. Сингулярний розподіл. - 2 год. 
Визначення випадкової величини в загальному сенсі. Функція розподілу як одна з основних 
характеристик випадкової величини. Застосування теореми Каратеодорі для визначення 
ймовірності на сигма-алгебрі борелівських множин. Абсолютно неперервні розподіли та поняття 
щільності розподілу. Крива Кантора та сингулярні розподіли. [1],[2],[3].  

Практичне заняття 5. – 2 год. 

21. Роз’язок задач на застосування поняття функції розподілу . [9]: гл. II §2; [10] § 10 
22.  Роз’язок задач на застосування поняття щільності. [9]: гл. II §3; [10] § 10 

 
Завдання для самостійної роботи (4 год.) 
1. Приклади розв’язування задач знаходження щільності виразів від випадкових величин. [9]: гл. I 
§8. 
Література [1-6, 10,11]. 

 

Лекція 6.  Функції від випадкових величин. Багатовимірні розподіли.  
Поняття борелівської функії. Визначення багатовимірної функції розподіли. Поняття різниці 
багатовимірної функції та її застосування в теорії ймовірностей. Поняття багатовимірного 
абсолютно неперервного розподілу та багатовимірної щільності. Введення поняття багатовимірного 
нормального закону розподілу. Поняття незалежності випадкових величин. Властивості 
багатовимірного нормального розподілу. Числові характеристики багатовимірного нормального 
розподілу. Двовимірний нормальний розподіл - 2 год. 
Визначення багатовимірної функції розподілу. Застосування поняття різниці для обчислення 
ймовірності потрапляння випадкового вектора до багатовимірних прямокутників. Приклади 
щільностей багатовимірних розподілв. Визначення багатовимірного нормального закону. Введення 
поняття незалежності випадкових величин. Поняття коваріації та коефіцієнта кореляції. 
Властивості багатовимірного нормального закону.  [1],[2],[3].  

Практичне заняття 6. – 2 год. 

23. Розв’язок задач на застосування функцій від випадкових величин. [9]: гл. II §3; [10] §10. 
24.  Розв’язок задач на застосування  щільності двовимірних розподілів. [9]: гл. II §3; [10] §10. 
25. Розв’язок задач на застосування поняття двовимірного нормального закону. [9]: гл. II §3; [10] §10. 
26. Розв’язок задач на застосування понять коваріації та коефіцієнта кореляції. [9]: гл. II §3; [10] §10. 

 
Завдання для самостійної роботи (5 год.) 
1.Приклади розв’язування задач на властивості щільності  пари  випадкових величин. [9]:  гл. II §3. 
2. Розв’язування задач знаходження коваріації та коефіцієнта кореляції. [9]:  гл. II §3. 
3. Знаходження найкращого лінійного наближення однієї випадкової величини через іншу. 
Література [1-6, 10,11]. 

 

Лекція 7. Знаходження функцій розподілу, щільностей суми, різниці, добутку та частки 
випадкових величин.   
Введення поняття згортки функцій. Виведення формул для знаходження функцій розподілу суми, 
різниці, добутку та частки пари незалежних та залежних випадкових величин. - 2 год. 
Визначення згортки функцій та щільностей розподілу. Формули для суми, різниці, добутку та 
частки двох випадкових величин. Поняття гама- розподілу. [1],[2],[3].  
 
Завдання для самостійної роботи (5 год.) 



1. Знаходження щільності та функції розподілу для розподілу Ерланга. [9]:  гл. II §3. 
2. Розв’язок задач на застосування формул щільностей суми, різниці, частки та добутку двох 
випадкових величин. [9]: гл. II §3; [10] §10. 
3. Розв’язок задач на застосування гама-розподілу. [9]: гл. II §3; [10] §10. 
Література [1-6, 10,11]. 
 
Лекція 8. Математичне сподівання в загальному сенсі. 
Введення поняття математичного сподівання в загальному сенсі. Його властивості. Формули для 
обчислень. Моменти випадкової величини. Поняття дисперсії дискретної випадкової величини.  - 2 
год. 
Визначення математичного сподівання випадкової величини в загальному сенсі та умови його 
існування. Властивості математичного сподівання. Визначення моментів випадкової величини. 
Поняття дисперсії та її властивості. [1],[2],[3].  

Практичне заняття 7. – 2год. 

27. Розв’язок задач на  властивості математичного сподівання  випадковох величин. [9]: гл. II §3; [10] 
§10. 

28. Обчислення математичних сподівань основних розподілів. [9]: гл. II §3; [10] §10. 
29. Розв’язок  задач на застосування поняття дисперсії випадкової величини. [9]: гл. II §3, [10] §10. 

 
Завдання для самостійної роботи (4 год.) 
1. Приклади розв’язування задач на розрахунок математичних сподівань . [9]:  гл. II  §3. 
2. Обчислення моментів та дисперсії . [9]:  гл. II §3. 
Література [1-6, 10,11]. 
 
Лекція 9. Нерівність Чебишова. Закон великих чисел,  метод Монте Карло. 
 Нерівність Чебишова. Закон великих чисел Чебишова та Хінчина. Метод Монте Карло обчислення 
багатовимірних інтегралів. - 2 год. 
Визначення нерівності Чебишова, закону великих чисел у формі Чебишова та Хінчина. 
Застосування методу Монте Карло для обчислення багатовимірних інтегралів. [1],[2],[3].  

Практичне заняття 8. – 2год. 

30. Розв’язок задач на  застосування нерівності Чебишова . [9]: гл. II §5; [10] §11. 
31. Розв’язок  задач на застосування закону великих чисел. [9]: гл. II §5, [10] §11. 

 
Завдання для самостійної роботи (4 год.) 
1.Застосування методу Монте Карло. [9]:  гл. ІІ §5.  
Література [1-6, 10,11]. 

 

Лекція 10. Гільбертів простір випадкових величин зі скінченним другим моментом.  
Введення поняття гільбертового простору для випадкових величин зі скінченним другим моментом. 
Нерівність Коші-Буняковського для випадкових величин зі скінченним другим моментом. Поняття 
збіжності в середньому квадратичному. - 2 год. 
 Визначення гільбертового простору для випадкових величин зі скінченним другим моментом. 
Нерівність Коші-Буняковського. Збіжність послідовності випадкових величин у середньому 
квадратичному. [1],[2],[3].  

Практичне заняття 9. – 2 год. 

32. Розв’язок задач на  використання збіжності у середньому квадратичному. [9]: гл. II §5; [10] §11. 
 
Завдання для самостійної роботи (4 год.) 
1. Поняття векторного простору. [9]:  гл. II §5. 
2. Поняття та властивості скалярного добутку. [9]:  гл. II §5. 
Література [1-6, 10,11]. 

 
Лекція 11. Характеристичні функції. Метод характеристичних функцій доведення слабкої 



збіжності для послідовностей випадкових величин. Центральна гранична теорема. 
Введення поняття характеристичної функції. Основні властивості характеристичних функцій. 
Обчислення моментів випадкової величини за допомогою характеристичних функцій. Поняття 
слабкої збіжності для послідовностей випадкових величин. Центральна гранична теорема для сум 
незалежних однаково розподілених випадкових величин. Умова Ліндеберга - 2 год. 
 Визначення характеристичної функції. Властивості характеристичних функцій. Визначення 
поняття слабкої збіжності для послідовностей випадкових величин Доведення основних 
властивостей характеристичних функцій. Зв’язок між характеристичними функціями та 
моментами випадкової величини. Центральна гранична теорема для сум незалежних величин .  
[1],[2],[3].  

Практичне заняття 10. – 1 год. 

33. Розв’язок задач на знаходження характеристичних функцій. [9]: гл. V §1; [10] §12. 
34. Обчислення математичних сподівань та моментів через характеристичні функції. [9]: гл. V §8; 

[10] §11. 
35. Розв’язок задач на  знаходження характеристичних функцій. [9]: гл. V §1,2; [10] §12. 
36. Задачі на застосування властивостей характеристичних функцій.[9]: гл. V §1,2.  
37. Обчислення моментів основних розподілів з використанням характеристичних функцій. [9]: гл. V 

§1; [10] §11. 
38. Задачі на застосування центральної граничної теореми [9]: гл. V §2; [10] § 11 

  
Завдання для самостійної роботи (5 год.) 
1.Характеристична функція нормального розподілу.  [9]:  гл. V §1. 
2. Приклади розв’язування задач на розрахунок математичних сподівань з використанням 
характеристичних функцій. [9]: гл. V §1. 
Обчислення моментів та дисперсії через характеристичні функції. [9]:  гл. V §1. 
Література [1-6, 10,11]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ТИПОВЕ ЗАВДАННЯ МОДУЛЬНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ № 2 



 
1. Нехай майнові збитки описуються випадковою величиною ξ, яка має розподіл 

Парето з параметрами  α > 0  та   λ > 1, щільність якого має вигляд: 
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 Знайти математичне сподівання можливих збитків. 

2. Довести, що 22 )(min)( aMMMD
a

−=−= ξξξξ .  

3. Знайти дисперсію випадкової величини, яка має нормальний розподіл з параметрами 

N(a,b). 

4. Сумісний розподіл випадкових величин  ξ1 та ξ2  задається наступною щільністю: 
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Знайти щільність розподілу суми  ξ1 + ξ2. 

5. Припустимо, що розмір одного кроку пішохода рівномірно розподілений в інтервалі 

від  70 см  до  80 см  і  розміри різних кроків незалежні. Знайти ймовірність 0p  того, 

що за  10000  кроків пішохід пройде відстань не менше  7.49  км  і не більше  7.51 км. 

 
Контрольні запитання до змістового модуля 2 

1. Дайте визначення випадкової величини в загальному сенсі. 
2. Яку роль грає теорема Каратеодорі для визначення ймовірності довільної 

борелівської величини? 
3. Дайте визначення багатовимірного розподілу. 
4. Наведіть щільність багатовимірного нормального розподілу. 
5. Дайте визначення математичного сподівання для випадкової величини в 

загальному сенсі. 
6. Наведіть формулу визначення щільності суми для двох незалежних випадкових 

величин. 
7. Що розуміють під моментами випадкової величини, які їх властивості? 
8. Визначте суть методу Монте Карло. 
9. Що таке гільбертів простір випадкових величин, як виглядає нерівність Коші-

Буняковського  в цьому просторі? 
10. Дайте визначення характеристичної функції, які властивості вона має. 
11. Що розуміють під слабкою збіжністю послідовності випадкових величин? 
12. Сформулюйте центральну граничну теорему. 

 
 

Перелік запитань на іспит 
 



 На екзамен виносяться питання змістовних модулів 1 і 2 в IІІ семестрі.  
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