
 

Силабус навчальної дисципліни 

    Назва дисципліни  Теорія ймовірностей та  
математична статистика 

Ступінь вищої освіти: перший (бакалаврський) 

Галузь знань: 12 “Інформаційні технології” 

Спеціальність: 122 “Комп’ютерні науки” 

Освітньо-професійна програма: “Комп’ютерні науки” 

Сторінка курсу в Moodle: http://virt.lac.lviv.ua/course/view.php?id=1025 
Рік навчання:  2 ; Семестр: 4 
Дні занять: (лекції - вівторок, 1 пара, ауд. 406, корпус  
вул. Братів Тершаківців, 2а,  

практичні заняття - віторок, 2 пара, 3 пара (чисельник), ауд. 406, 
 корпус вул. Братів Тершаківців, 2а 
Консультації: (вівторок, з 14.00 до 15.00, ауд. 406,  
корпус вул. Братів Тершаківців, 2а) 

Назва кафедри: кафедра вищої математики та кількісних методів 
Мова викладання: українська 

Керівник курсу   

Викладач 

 доц. Новосад З. Г. 
 доц. Новосад З. Г. 

Профайл керівника курсу: 

Профайл викладача: 
 http://www.lute.lviv.ua/structure/faculties/fmev/kafedra-vishchoji-
matematiki-ta-kilkisnikh-metodiv/novosad-zorjana-gorislavivna/?L=382 

Контактна інформація zoryana@lute.lviv.ua 
 

Опис дисципліни 

Анотація дисципліни: Теорія ймовірностей та математична статистика є дисципліною 

обов’язкової складової навчального плану, циклу дисциплін, які формують професійні 

компетентності. Студенти отримують теоретичні знання і практичні навички з теорії 

ймовірностей та математичної статистики. 

Пререквізити: Для продуктивної праці над засвоєнням дисципліни "Теорія 

ймовірностей та математична статистика" студент повинен попередньо вивчити дисципліну 

"Вища математика". 

Формат проведення дисципліни: очна серія лекцій, практичних та лабораторних 

занять, самостійна робота студентів. Студенти мають змогу отримувати індивідуальні 

консультації. Під час сесії формат очний. 

Ознаки дисципліни 

Кількість кредитів 
Загальна кількість 

годин 

Тижневих годин для денної форми 

навчання: 
Вид 

підсумкового 
контролю аудиторних 

самостійної роботи 

студента 

5 150 4 5 екзамен 

Обсяг дисципліни 

Вид навчальної діяльності Загальна кількість годин 

Лекції 28 

Практичні заняття 10 

Лабораторні заняття 34 

Самостійна робота 78 

Компетентності, яких набуває студент при вивченні дисципліни відповідно до освітньо-

професійної програми 

Загальні компетентності (ЗК)  Фахові компетентності (ФК) 
ЗК1. Здатність до абстрактного 
мислення, застосування методів 
наукового пізнання. 
ЗК2. Здатність вчитися і оволодівати 
сучасними знаннями, генерувати нові 
ідеї. 

ФК2. Здатність до виявлення закономірностей 
випадкових явищ, застосування методів 
статистичної обробки даних та оцінювання 
стохастичних процесів реального світу. 
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Програмні результати навчання відповідно до освітньо-професійної (ПРН) 
ПРН1. Використовувати математичні моделі явищ, процесів і систем для ефективної 
розробки програмного забезпечення.  
ПРН4. Аналізувати та вибирати обчислювальні методи розв’язання задач проектування ІС 
за критеріями мінімізації обчислювальних витрат, стійкості, складності тощо. 
ПРН8. Визначити цілі проектування, критерії ефективності, обмеження застосовності 
інформаційних систем. 

 

Дидактична карта дисципліни 
Назва теми, опис теми, завдання для 

самостійної роботи 
Календарний план 

курсу 
Вид 

навчаль-

ної 

діяльнос

ті 

Форми і методи 

навчання 
Оціню-

вання 

роботи, 

бали Тиждень  

семестру 
Дата 

Кіль-

кість 

годин 

Тема 1. Емпіричні та логічні основи теорії 

ймовірностей. 

Тема 2. Основи теореми теорії 

ймовірностей  

Формування компетентностей: ЗК1, 

ЗК2, ФК2. 

Результати навчання: ПРН1, ПРН4, 

ПРН8. 

Рекомендовані джерела: 1, 2, 3, 8, 12. 
Завдання для СРС: Згідно 1. "Теорія 
ймовірностей та математична статистика : 
посібник для самостійної роботи. 
Практикум " (далі - Практикум) 

1-ий Згідно 

розкладу  

4 лекція Лекція-візуалізація, 
експрес-опитування  

2 

2-ий  2 практич

не 

заняття 

Усне опитування, 
вирішення завдань, 

обговорення 
ситуаційних завдань 

6 

1-ий – 2-

ий 

 

 10 самостійна 

робота 

Робота з навчально-
методичною літера-

турою, конспектуван-
ня, вирішення завдань, 

тестування в 
дистанційному курсі 

4 

Тема 3. Схема незалежних випробувань 

Формування компетентностей: ЗК1, 

ЗК2, ФК2. 

Результати навчання: ПРН1, ПРН4, 

ПРН8. 

Рекомендовані джерела: 1, 2, 3, 8, 12. 

Завдання для СРС: Згідно "Практикуму" 

2-ий  2 лекція Лекція-візуалізація, 
експрес-опитування  

1 

2-ий  2 практич

не 

заняття 

Усне опитування, 
тестування, вирішення 
завдань, обговорення 
ситуаційних завдань 

3 

2-ий  5 самостійна 
робота 

Робота з навчально-
методичною літера-

турою, конспектуван-
ня, вирішення завдань 

2 

Тема 4. Випадкові величини. Закони 

розподілу випадкових величин 

Тема 5. Числові характеристики 
випадкових величин 

Формування компетентностей: ЗК1, 

ЗК2, ФК2. 

Результати навчання: ПРН1, ПРН4, 

ПРН8. 

Рекомендовані джерела: 1, 2, 3, 8, 12. 

Завдання для СРС: Згідно "Практикуму" 

3-ій-4-

ий 
 4 лекція Лекція, експрес-

опитування  
2 

4-ий  2 практич

не 

заняття 

Усне опитування, 
тестування, вирішення 
завдань, обговорення 
ситуаційних завдань 

6 

3-ій-4-

ий 
 10 самостійна 

робота 

Робота з навчально-
методичною літера-

турою, конспектуван-
ня, вирішення завдань 

4 

Тема 6. Багатовимірні випадкові 

величини 

Тема 7. Функції випадкового аргументу 

Формування компетентностей: ЗК1, 
ЗК2, ФК1, ФК7. 

Результати навчання: ПРН13, ПРН27. 

Рекомендовані джерела: 1, 2, 3, 8, 12. 

Завдання для СРС: Згідно 
"Практикуму" 

5-ий-6-

ий 
 4 лекція Лекція, експрес-

опитування  
2 

6-ий  2 практич

не 

заняття 

Усне опитування,  
вирішення завдань, 

обговорення 
ситуаційних завдань 

6 

5-ий-6-

ий 
 6 самостійна 

робота 

Робота з навчально-
методичною літера-
турою, вирішення 

завдань, тестування в 
дистанційному курсі 

4 

Тема 8. Граничні теореми теорії 
ймовірностей 

Тема 9. Елементи теорії випадкових 
процесів 

Формування компетентностей: ЗК1, 

ЗК2, ФК2. 

Результати навчання: ПРН1, ПРН4, 

ПРН8. 

7-ий-8-
ий 

 2 лекція Лекція, експрес-
опитування  

2 

8-ий  2 практич

не 

заняття 

Усне опитування, 
тестування, вирішення 
завдань, обговорення 
ситуаційних завдань 

6 

7-ій-8-

ий 
 10 самостійна 

робота 

Робота з навчально-
методичною літера-

турою, конспектуван-

4 

http://virt.lac.lviv.ua/mod/resource/view.php?id=90232
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Рекомендовані джерела: 1, 2, 3, 8, 12. 

Завдання для СРС: Згідно 
"Практикуму" 

ня, вирішення завдань 

Тема 10. Первинне опрацювання 
статистичних даних 

Формування компетентностей: ЗК1, 

ЗК2, ФК2. 

Результати навчання: ПРН1, ПРН4, 

ПРН8. 

Рекомендовані джерела: 1, 2, 4, 9, 17. 

Завдання для СРС: Згідно "Практикуму" 

9-ий  2 лекція Лекція-візуалізація, 
експрес-опитування  

1 

9-ий  4 лаборато

рне 

заняття 

Усне опитування, 
виконування 

лабораторних робіт 

4 

9-ий  5 самостійна 

робота 

Робота з навчально-
методичною літера-

турою, конспектуван-
ня, вирішення завдань, 

тестування в 
дистанційному курсі 

3 

Тема 11. Статистичне та інтервальне 
оцінювання параметрів розподілу 

Формування компетентностей: ЗК1, 

ЗК2, ФК2. 

Результати навчання: ПРН1, ПРН4, 

ПРН8. 

Рекомендовані джерела: 1, 2, 4, 9, 17. 

Завдання для СРС: Згідно 
"Практикуму" 

10-ий  2 лекція Лекція, експрес-
опитування  

1 

10-ий  6 лаборато

рне 

заняття 

Усне опитування, 
виконування 

лабораторних робіт 

6 

10-ий  5 самостійна 

робота 

Робота з навчально-
методичною літера-

турою, конспектуван-
ня, вирішення завдань, 

тестування в 
дистанційному курсі 

2 

Тема 12. Перевірка статистичних 
гіпотез 

Формування компетентностей: ЗК1, 

ЗК2, ФК2. 

Результати навчання: ПРН1, ПРН4, 

ПРН8. 

Рекомендовані джерела: 1, 2, 4, 9, 17. 

Завдання для СРС: Згідно 
"Практикуму" 

11-ий  2 лекція Лекція, експрес-
опитування  

1 

11-ий  6 лаборато

рне 

заняття 

Усне опитування, 
виконування 

лабораторних робіт 

6 

11-ий  5 самостійна 
робота 

Робота з навчально-
методичною літера-

турою, конспектуван-
ня, вирішення завдань, 

тестування в 
дистанційному курсі 

2 

Тема 13. Елементи теорії кореляції 
Формування компетентностей: ЗК1, 

ЗК2, ФК2. 

Результати навчання: ПРН1, ПРН4, 
ПРН8. 

Рекомендовані джерела: 1, 2, 4, 9, 17. 

Завдання для СРС: Згідно 
"Практикуму" 

12-ий  2 лекція Лекція, експрес-
опитування  

1 

12-ий  6 лаборато
рне 

заняття 

Усне опитування, 
виконування 

лабораторних робіт 

6 

12-ий  6 самостійна 

робота 

Робота з навчально-
методичною літера-

турою, конспектуван-
ня, вирішення завдань, 

тестування в 
дистанційному курсі 

2 

Тема 14. Елементи теорії регресії 
Формування компетентностей: ЗК1, 

ЗК2, ФК2. 

Результати навчання: ПРН1, ПРН4, 

ПРН8. 

Рекомендовані джерела: 1, 2, 4, 9, 17. 

Завдання для СРС: Згідно 
"Практикуму" 

13-ий  2 лекція Лекція, експрес-
опитування  

1 

13-ий  6 лаборато

рне 

заняття 

Усне опитування, 
виконування 

лабораторних робіт 

3 

13-ий  6 самостійна 

робота 

Робота з навчально-
методичною літера-

турою, конспектуван-
ня, вирішення завдань, 

тестування в 
дистанційному курсі 

2 

Тема 15. Елементи дисперсійного 
аналізу 

Формування компетентностей: ЗК1, 

ЗК2, ФК2. 

Результати навчання: ПРН1, ПРН4, 

ПРН8. 

Рекомендовані джерела: 1, 2, 4, 9, 17. 

Завдання для СРС: Згідно 
"Практикуму" 

14-ий  2 лекція Лекція, експрес-
опитування  

1 

14-ий  6 лаборато

рне 

заняття 

Усне опитування, 
виконування 

лабораторних робіт, 
обговорення 

ситуаційних завдань 

3 

14-ий  6 самостійна 

робота 

Робота з навчально-
методичною літера-

турою, конспектуван-
ня, вирішення завдань, 

тестування в 
дистанційному курсі 

2 



 

Технічне й програмне забезпечення (обладнання) 

 

 Персональні комп’ютери з підключенням до Інтернет і доступом до Веб-центру ЛТЕУ 

(дистанційних курсів і електронної бібліотеки) для ознайомлення з навчальним контентом,  

виконання завдань самостійної роботи, проходження тестування, а також програмне 

забезпечення Microsoft Office 2016 для виконування лабораторних робіт. 
 

Рекомендовані джерела інформації 
 

 

Основна література 

1. Кісілевич О. В., Сороківський В. М., Можировська (Новосад) З. Г., Пенцак О. С., Стефаняк В. І. Теорія 

ймовірностей та математична статистика : посібник для самостійної роботи. Практикум  Львів : Видавництво  

Львівської комерційної академії, 2015.  196 с. 
2. Копич І. М. Теорія ймовірностей та математична статистика : навч. посібник / І. М. Копич, В. М. 

Сороківський, О. В. Кісілевич, О. С. Пенцак. – Львів : Новий світ – 2000, 2011. – 382 с. 

3. Копич І. М. Теорія ймовірностей для економістів / І. М. Копич,  

Б. І. Копитко, В. М. Сороківський, В. В. Бабенко, В. І. Стефаняк. – Львів : Вид-во ЛКА, 2008. – 351 с. 

4. Копич І. М. Прикладна математична статистика для економістів : навч. посібник / І. М. Копич, Б. І. Копитко, 

В. М. Сороківський, В. В. Бабенко, В. І. Стефаняк. – Львів : Вид-во ЛКА, 2008. – 351 с. 

 

Допоміжна література 
5. Зайцев Є. П. Теорія ймовірностей і математична статистика : навч. посібник / Є. П. Зайцев - К. : “Алерта”, 2017. 

– 440 с.  

6. Барковський В. В. Теорія ймовірностей і математична статистика / В. В. Барковський, Н. В. Барковська, О. С. 

Лопатін – К. : ЦУЛ, 2002. – 448 с. – (Серія “Математичні науки”). 
7. Бобик О. І. Теорія ймовірностей і математична статистика : навч. посібник / О. І. Бобик, Г. І. Берегова, Б. І. 

Копитко. – Львів : ЛБІ НБУ, 2003. – 326 с. 

8. Жлуктенко В. І. Теорія ймовірностей і математична статистика: навч.-метод. посібник: У 2 ч. – Ч. І. Теорія 

ймовірностей / В. І. Жлуктенко, С. І. Наконечний. – К. : КНЕУ, 2000. 

9. Жлуктенко В. І. Теорія ймовірностей і математична статистика: навч.-метод. посібник: У 2 ч. – Ч. ІІ. 

Математична статистика / В. І. Жлуктенко, С. І. Наконечний, С. С. Савіна. – К. : КНЕУ, 2007. – 368 с. 

10. Черняк О. І. Теорія ймовірностей та математична статистика : збірник задач : навч. посібник / О. І. Черняк, 

О. М. Обушна, А.В. Ставицький. – [2-ге вид., випр.]. – К. : Знання, КОО, 2002. – 199 с.  

11. Сеньо П. С. Теорія ймовірностей та математична статистика : підручник / П. С. Сеньо. – [2-ге вид., перероб. 

і доп.]. – К. : Знання, 2007. – 556 с. 

12. Шефтель З. Г. Теорія ймовірностей. / Шефтель З. Г. – К. : Вища школа, 1994. – 192 с. 

13. Копич І. М. Кісілевич О. В.,Сороківський В. М. та ін. Завдання з теорії ймовірностей для аудиторної, 

самостійної та індивідуальної роботи студентів. –Л.: ЛКА. 2007. 

14. Копич І. М., Кісілевич О. В., Стефаняк В. І., Гринчук Н. Б. Теорія ймовірностей і математична статистика. 
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Політика курсу 

Курс передбачає як індивідуальну роботу так і роботу у складі груп. 

Середовище в аудиторії є дружнім, творчим, відкритим до конструктивної критики.  

Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання, за яке нараховуються бали. 

За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, навчання за кордоном за програмами обміну 

студентів) навчання може відбуватись у дистанційному режимі за погодженням із керівником 

курсу з презентацією виконаних завдань під час консультації викладача. 

Самостійна робота включає в себе теоретичне вивчення питань, що стосуються тем 

лекційних занять, які не ввійшли в теоретичний курс, або ж були розглянуті коротко, їх 

поглиблену проробку за рекомендованою літературою, а також виконання завдань з метою 

закріплення теоретичного матеріалу. 

Усі завдання, передбачені програмою, мають бути виконані у встановлений термін.  

Ліквідація заборгованості відбувається протягом 1-го тижня після встановленого терміну. 

При цьому оцінка знижується на 10 %. 

Здобувачі вищої освіти, які впродовж семестру набрали 90-100, отримують відмінну 

екзаменаційну оцінку автоматично. 

Здобувачам вищої освіти після аудиторних занять надається право підвищувати свій 

рейтинг лише під час складання іспитів (підсумкового оцінювання) за графіком 

екзаменаційної сесії. 

Під час роботи над завданнями не допустимо порушення академічної доброчесності. 
 

Система оцінювання та вимоги 
Види контролю: поточний, рубіжний, підсумковий. 
Методи контролю: спостереження за навчальною діяльністю здобувачів вищої освіти, усне 
опитування, письмовий контроль, тестовий контроль, виконання навчальних та індивідуальних 
завдань. 
 

Оцінювання навчальної роботи здобувачів вищої освіти за видами 
Вид контролю Вид навчальної діяльності Оцінювання 

ПОТОЧНИЙ КОНТРОЛЬ Робота на лекціях: 

 - присутність на заняттях   за кожне відвідування 0,3 бала 

 - ведення конспекту   за кожну лекцію 0,3 бали 

 - участь у експрес-опитуванні   
за кожну правильну відповідь 0,1 

бала 

 Робота на практичних заняттях: 

 - присутність на заняттях  за кожне відвідування 0,3 бала 

 - доповідь з презентацією за 
тематикою самостійного вивчення 
дисципліни  

за кожну презентацію - до 10 балів 

 - усне опитування, тестування, 
рішення практичних задач 

за кожну правильну відповідь 0,1 

бала 

 - участь у навчальній дискусії, 
обговоренні ситуаційного завдання, 
діловій грі   

до 2 балів 

РУБІЖНИЙ КОНТРОЛЬ Контрольна робота 1 за кожне правильно виконане 

завдання - 3 бали, максимум – 15 

балів 

Контрольна робота2 за кожне правильно виконане 
завдання - 3 бали, максимум – 15 

балів 

ДОДАТКОВА ОЦІНКА Участь у наукових конференціях, 
підготовка наукових публікацій, 
участь у  Всеукраїнських конкурсах 
наукових студентських робіт за 
спеціальністю, виконання 
досліджень тощо 

Згідно з рішенням кафедри 

ПІДСУМКОВИЙ 

КОНТРОЛЬ 
Екзамен проводиться у 

комбінованій формі  
Критерії оцінювання зазначено в 

таблицях 

 



 

Підсумкова (загальна) оцінка з навчальної дисципліни є сумою рейтингових оцінок 

(балів), одержаних за окремі оцінювані форми навчальної діяльності: поточне оцінювання рівня 

засвоєння теоретичного матеріалу під час аудиторних занять та самостійної роботи; оцінка 

(бали) за ІНДЗ; оцінка (бали) за участь у наукових конференціях, олімпіадах, виконання 

досліджень, підготовку наукових публікацій тощо. 

Усна компонента застосовується при комбінованій формі проведення екзамену з метою 

контролю досягнення здобувачами оптимального рівня професійних компетентностей.  

При застосуванні комбінованої форми проведення екзамену вагомість компонент є 

рівною, тобто 50% тестування (письмова компонента), 50% – розв’язок ситуаційних задач (усна 

компонента). 

 

Розподіл балів з поточного контролю знань 

Етапи поточного контролю знань Сума 

100 Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 КР1 Т10 Т11 Т12 Т13 Т14 Т15 КР2 

4 5 4 4 4 5 5 5 5 15 4 5 5 5 5 5 15 

Т1, Т2, …, Т15 – порядковий номер теми занять; 

КР1, КР2 – порядковий номер контрольної роботи. 

 

Шкала оцінювання для екзамену, який проводиться в комбінованій формі 

 

Числова (рейтингова) шкала оцінювання 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 
Оцінка за національною шкалою 

90 – 100 (А) відмінно 

82-89    (В) 
добре 

74-81    (С) 

64-73    (D) 
задовільно 

60-63    (Е) 

35-59   (FX) незадовільно з можливістю повторного складання 

0-34    (F) незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни 

 

Тестування Сума 

Правильних 

відповідей, % 
0-

50 

51-

52 

53-

54 

55-

57 

58-

60 

61-

63 

64-

67 

68-

70 

71-

73 

74-

76 

77-

79 

80-

81 

82-

83 

84-

85 

86-

87 

88-

89 

90-

91 

92-

93 

94-

95 

96-

97 

98-

99 

100 

100 

Бал 0 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

Розв’язок ситуаційних задач 

Критерій 

Задача 

розв’язана 

невірно; 
відповідь на 

ситуативне 

завдання є 

необґрун-
тованою та 

алогічною 

Порушено алгоритм 

розв’язку задачі і 

присутні помилки 

при розрахунках, 

відсутні висновки; 

обґрунтування 

відповіді до 

ситуаційного 

завдання є слабко 
аргументованим і в 

окремих аспектах 

алогічним. 

Порушено алгоритм 

розв’язку задачі або 

присутні помилки 

при розрахунках, 

відсутні висновки; 

обґрунтування 

відповіді до 

ситуаційного 

завдання є слабко 
аргументованим або 

в окремих аспектах 

алогічним 

Відповідь на 

ситуаційне 

завдання є 

недостатньо 

аргументо-

ваною; 

алгоритм 
розв’язку 

задачі є вірним, 

однак 
допущені 

помилки при 

розрахунках 

Відповідь на 

ситуаційне 

завдання є 

недостатньо 

аргументо-

ваною; 

алгоритм 
розв’язку 

задачі є вірним, 

однак 
допущені 

незначні 

помилки при 

розрахунках 

Відповідь 

містить 

послідовний 
та аргументо-

ваний 

розв’язок 

задачі 
(завдання); 

вірно зроблені 

розрахунки до 

задачі 

Бал 0 - 29 30 - 31 32 - 38 39 - 40 41-44 45-50 



 

Результати освітньої діяльності здобувача вищої освіти оцінюються відповідно до 

Положення про оцінювання знань і умінь здобувачів вищої освіти Львівського торговельно-

економічного університету. 
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