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Форма проведення письмова 

Тривалість проведення 1 год. 30 хв. 

Максимальна кількість балів: 40 балів 

Критерії оцінювання: 20 балів – письмова відповідь, 20 балів 

– розв’язання практичних завдань 

 

Орієнтований перелік питань: 

1. Предмет теорії ймовірностей. Основні поняття теорії ймовірностей. 

Алгебра випадкових подій. Класифікація подій. 

2. Класичне означення ймовірності. Геометричне означення 

ймовірності. Статистичне означення ймовірності. 

3. Застосування елементів комбінаторики для знаходження ймовірності 

події. 

4. Теорема додавання ймовірностей несумісних та сумісних подій. 

5. Теорема добутку ймовірностей. 

6. Умовні ймовірності. Залежні та незалежні події. 

7. Формула повної ймовірності. Теорема перевірки гіпотез (формула 

Байєса). 

8. Незалежні випробування. Формула Бернуллі. 

9. Локальна гранична теорема Муавра-Лапласа. Інтегральна теорема 

Муавра-Лапласа. 



 

 

10. Поняття випадкової величини та їх класифікація. Закони розподілу 

випадкової величини. 

11. Ряд розподілу дискретної випадкової величини. Многокутник 

розподілу. Функція розподілу випадкової величини. Загальні властивості 

функцій розподілу. Щільність розподілу ймовірностей неперервної 

випадкової величини та її властивості. 

12. Характеристики положення (математичне сподівання, мода, медіана) 

випадкової величини. Основні властивості математичного сподівання. 

Моменти. Дисперсія та її властивості. Середнє квадратичне відхилення 

випадкової величини. 

13. Правило трьох сигм. Біноміальний закон розподілу. Розподіл 

Пуассона. Рівномірний розподіл. Показниковий розподіл. Гаусовський 

(нормальний) закон розподілу та інші. 

14. Поняття системи випадкових величин. Закони розподілу 

ймовірностей системи випадкових величин. Матриця розподілу дискретної 

двохвимірної випадкової величини. Функція розподілу двохвимірної 

випадкової величини та її властивості. Щільність розподілу системи двох 

випадкових величин та її властивості. 

15. Залежні та незалежні випадкові величини. Умовні закони розподілу. 

Числові характеристики системи двох випадкових величин. 

16. Поняття функції випадкового аргументу. Математичне сподівання 

функції. Дисперсія функції. 

17. Предмет математичної статистики та коротка історична довідка. 

18. Генеральна та вибіркова сукупності. Упорядкування даних 

статистичної сукупності. Гістограма і полігон частот. Статистична функція 

розподілу. 

19. Згрупований статистичний ряд. Основні вимоги до статистичних 

оцінок. Числові характеристики вибіркової сукупності. Точкові та 

інтервальні оцінки. Надійність та точність статистичних оцінок. 

20. Граничні теореми теорії ймовірностей. Закони великих чисел. 



 

 

Нерівність Чебишева. Теорема Чебишева. Теорема Бернуллі. 

21. Статистичні гіпотези та їх різновиди. Помилки перевірки гіпотез. 

22. Критерії узгодження для перевірки гіпотези. Деякі критерії перевірки 

статистичних гіпотез. 

 

 

Екзаменатор Торбін Г.М. 

 

Завідувач кафедри Литвин О.С. 


