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1. Мета дисципліни (до 300 символів) – ознайомлення з основними поняттями 

комбінаторики, методами, теоремами та формулами теорії ймовірностей та 

математичної статистики, теорії оцінювання невідомих параметрів, елементами 

кореляційно-регресійного аналізу. 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни відсутні.  

 

3. Анотація навчальної дисципліни (до 700 символів):  

Навчальна дисципліна «Теорія ймовірності та математична статистика» належить до 

обов’язкових компонент освітньої програми підготовки фахівців за освітнім рівнем 

«бакалавр»  галузі знань 19 – Архітектура та будівництво зі спеціальності 193 – Геодезія 

та землеустрій освітньої програми «Геодезія та землеустрій». Дисципліна «Теорія 

ймовірності та математична статистика» вивчає теоретико-ймовірнісні та статистичні 

методи збору, систематизації і обробки результатів спостережень з метою виявлення 

статистичних закономірностей ознаки або ознак певної сукупності елементів та охоплює 

наступне коло питань: основи комбінаторики, випадкові події та випадкові величини, 

вибірка та її характеристики, а також парна лінійна регресія.     

Викладається у 5 семестрі 3 курсу в обсязі 90 год. (3 кредитів ECTS) зокрема: лекції – 18 

год., практичні – 18 год., консультацій – 2 год., самостійна робота – 52 год. У курсі 

передбачено 2 змістових модулі та 2 модульні контрольні роботи. Дисципліна 

завершується іспитом. 

 

4. Завдання (навчальні цілі): формування здатності використовувати математико-

статистичні методи для розв’язання прикладних задач, розвиток навичок використання 

статистичних методів і основ теорії ймовірностей у практичній діяльності, у процесі 

навчання та дослідження; набуття знань, умінь та навичок (компетентностей) відповідно 

до освітнього рівня «Бакалавр». Зокрема, професійне оволодіння компетентностями: 

1) Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях (ЗК-1); 

2) Здатність використання інформаційних технологій (ЗК-5); 

3) Здатність вчитися і бути сучасно освіченим, усвідомлювати можливість навчання 

впродовж життя (ЗК-6); 

4) Здатність показувати базові знання із суміжних дисциплін – фізики, екології, 

математики, інформаційних технологій, права, економіки тощо, вміння використовувати 

їх теорії, принципи та технологічні підходи (ФК-2). 

 

5. Результати навчання за дисципліною: 

 
Результат навчання (РН) (1, знати; 2, 

вміти; 3, комунікація; 4, автономність 

та відповідальність) 

Форми (та/або 

методи і 

технології) 

викладання і 

навчання 

Методи оцінювання та 

пороговий критерій 

оцінювання (за необхідності) 

Відсоток у 

підсумковій 

оцінці з 

дисципліни Код 
Результат навчання 

РН 1.1 

Знати класичне та 

геометричне означення 

ймовірностей 

лекція 

активна робота на лекціях, 

модульна контрольна робота, 

іспит 

10% 

РН 1.2 

Знати означення умовної 

ймовірності, незалежності, 

формули повної ймовірності 
та Байєса 

10% 

РН 1.3 

Знати означення та 

властивості математичного 

сподівання та дисперсії 

10% 
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РН 1.4 

Знати метод оцінювання 

коефіцієнтів парної лінійної 

регресії 

20% 

РН 2.1 
Вміти обчислювати 

ймовірності подій 

 

лекція, 

практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

 

розв’язання задач на 

практичних заняттях, 

виконання завдань 

самостійної роботи, 

модульна контрольна робота, 

іспит 

10% 

РН 2.2 

Вміти використовувати 

формули повної ймовірності 

та Баєса 

10% 

РН 2.3 

Вміти знаходити функцію 

розподілу випадкової 

величини, обчислювати 

математичне сподівання та 

дисперсію, кореляцію, 

вибіркові характеристики 

10% 

РН 2.4 
Вміти побудувати парну 

лінійну регресії 

10% 

РН 3. 

Здатність грамотно будувати 

комунікацію, виходячи з мети 

і ситуації спілкування 

лекція, 

практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

 

активна робота на лекціях, 

практичних заняттях 

5% 

РН 4. 
Вироблення навиків 

командної роботи 

5% 

 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 

навчання  

 

                             Результати     навчання 

дисципліни 
 
Програмні результати  
навчання  

Р
Н

 1
.1

 

Р
Н

 1
.2

 

Р
Н

 1
.3

 

Р
Н

 1
.4

 

Р
Н

 2
.1

 

Р
Н

 2
.2

 

Р
Н

 2
.3

 

Р
Н

 2
.4

 

Р
Н

 3
. 

Р
Н

 4
. 

РН-5. Використовувати геодезичне  і 

фотограмметричне обладнання і 

технології, методи математичного 

оброблення геодезичних і 

фотограмметричних вимірювань.  

+ + + + + + + + + + 

РН-17. Демонструвати здатність вчитися 

і бути сучасно навченим. 
+ + + + + + + + 

  

РН-18. Використовувати пошук та 

опрацювання різних джерел інформації. 
+ + + + + + + + + + 

 

7. Схема формування оцінки. 

7.1. Форми оцінювання студентів: 

- оцінювання впродовж навчального періоду: 
1. Активна робота на лекціях: PH1.1-PH1.4, РН3.1, РН3.2  – 5 балів/3 бали;  

2. Виконання завдань для самостійної роботи: PH2.1 - PH2.4 – 15 балів/9 балів;  

3. Контрольна робота 1: PH1.1, PH1.2, PH2.1, PH2.2 – 15 балів/9 балів;  

4. Контрольна робота 2: PH1.3, PH1.4, РН2.3, РН2.4 – 15 балів/9 балів; 

6. Розв’язання задач на практичних заняттях: PH2.1-PH2.4, PH3.1,РН3.2–10 балів/5 

балів; 

Разом: 60/35  

- підсумкове оцінювання: іспит. 

- максимальна кількість балів, які можуть бути отримані: 40 балів; 

- результати навчання, які будуть оцінюватись: PH1.1-РН1.4, РН2.1-РН2.4 

- форма проведення і види завдань: письмова робота. 

7.2. Організація оцінювання: 
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Активна робота на лекціях передбачає усні відповіді на запитання лектора щодо раніше 

розглянутого теоретичного матеріалу. 

Самостійна робота передбачає опрацювання певного обсягу теоретичного та практичного 

матеріалу за запропонованими джерелами. 

Модульна контрольна робота проводиться письмово і складається з теоретичних завдань 

та типових задач за пройденим матеріалом.  

 

Критично-розрахунковий мінімум балів за навчання впродовж семестру становить 20 

балів, рекомендований мінімум, розрахований з урахуванням специфіки дисципліни 

становить 35 балів. Студенти, які протягом семестру набрали сумарно меншу кількість 

балів ніж рекомендований мінімум 35 балів для підвищення балів отримують можливість 

написати додаткову контрольну роботу та докласти домашні завдання. Студенти, які 

набрали впродовж семестру та за рахунок додаткових етапів оцінювання сумарно меншу 

кількість балів ніж критично-розрахунковий мінімум – 20 балів, до складання іспиту не 

допускаються.  

 

Форма іспиту – письмово-усна. Екзаменаційний білет іспиту складається із 4 завдань, 

перші два з яких є теоретичними, два інших – задачі. Кожне завдання оцінюються від 0 до 

8 балів. Додатково від 0 до 8 балів студент отримує за усне опитування. Всього за іспит 

можна отримати від 0 до 40 балів. Мінімальна кількість балів, які додаються до 

семестрових – 24 бали. 

 

Терміни проведення форм оцінювання: 

1. Модульна контрольна робота №1: на 6-му тижні 5 семестру. 

2. Модульна контрольна робота №2: на 12-му тижні 5 семестру. 

3.Оцінювання завдань самостійної роботи за РН2.1-РН2.2 на 7-му тижні, за РН2.3-

РН2.4 - на 13 тижні 5 семестру. 

 

У випадку відсутності студента з поважних причин відпрацювання та перездачі форм 

контролю здійснюються у відповідності до „Положення про організацію освітнього 

процесу в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка” (2018), 

http://www.univ.kiev.ua/pdfs/official/Organization-of-the-educational-process.pdf. 

 

 

7.3.  Шкала відповідності оцінок  

 

Відмінно / Excellent 90-100 

Добре / Good 75-89 

Задовільно / Satisfactory 60-74 

Незадовільно / Fail 0-59 

8. СТРУКТУРА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ. ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ 

І ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

теми Назва теми 

 

Кількість годин 

Лекції Практичні 

заняття 

Самост. 

робота 

Лабораторні 

заняття  

Консультації 

Змістовий модуль 1. «Основи теорії ймовірностей» 

1 Випадкові події та їх 

ймовірності 

6 6 12   

2 Дискретні випадкові величини  2 2 6   

3 Неперервні випадкові 
величини 

2 2 6  1 

http://www.univ.kiev.ua/pdfs/official/Organization-of-the-educational-process.pdf
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Змістовий модуль 2. «Основи математичної статистики» 

4 Статистичний простір, 

спостереження та вибірка 

3 3 12         

5 Вибіркові характеристики 3 3 12   

6 Парна лінійна регресія 2 2 4  1 

Всього годин  18 18 52  2 

 

ЗА НАВЧАЛЬНИМ ПЛАНОМ 
 

Загальний обсяг 90 годин, у тому числі: 

лекції – 18 годин, 

практичні заняття – 18 годин, 

консультації – 2 години,  

самостійна робота – 52 години. 

 

9. Рекомендовані джерела 

 Основні: 
1. Жерновий Ю.В. Збірник задач з теорії ймовірностей та математичної статистики 

для студентів нематематичних спеціальностей. Львів, 2009. – 18 с.  

2. Жерновий Ю.В. Теорія ймовірностей та математична статистика: тексти лекцій для 

студентів нематематичних спеціальностей. Львів, 2008. – 101 с. 

3. Турчин В.М. Теорія ймовірностей і математична статистика. Основні поняття, 

приклади, задачі. – Дніпропетровськ, Видавництво ДНУ, 2006. – 475 с.  

4. Практикум з теорії ймовірностей та математичної статистики: навчальний посібник / за 

ред. Р. К. Чорнея. Київ: МАУП, 2003. – 328 с. 

 

Додаткові: 
5. Вища математика: У 2 кн. – За ред. Кулініча Г.Л. К.: Либідь, 2003. 

6. Гнєденко Б. В. Курс теорії ймовірностей. К. : ВПЦ «Київський університет», 2010. 

7. Гіхман І., Скороход А., Ядренко М. Теорія ймовірностей та математична статистика, 

1979. – 408 с. 

8. Леоненко М.М.,  Мішура Ю.С., Пархоменко В.М., Ядренко М.Й. Теоретико-

ймовірносні та статистичні методи в економетриці та фінансовій математиці. – К.: 

Інформтехніка, 1995. 

 


