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Форма проведення письмова 

Тривалість проведення 1 год. 20 хв. 

Максимальна кількість балів: 40 балів 

Критерії оцінювання:  

1 рівень – 10 тестових завдань з вибором однієї правильної, кожне оцінюється 

2 балами (всього 20 балів); 

2 рівень – 4 завдання з закритою відповіддю, кожне оцінюється 3 балами 

(всього 12 балів); 

3 рівень – 2 завдання з повним обґрунтуванням, кожне оцінюється 4 балами 

(всього 8 балів). 

Перелік тем, які виносяться на іспит: 

1. Простір елементарних подій. Операції з подіями. 

2. Означення ймовірності події (класичне, геометричне, статистичне). 

3. Сумісні та несумісні події. Теорема додавання ймовірностей. 

4. Залежні та незалежні події. Теорема множення ймовірностей. 

5. Ймовірність появи хоча б однієї з n несумісних подій. Надійність системи 

6. Формула повної ймовірності. 

7. Формула Байєса. 

8. Формула Бернуллі. 

9. Локальна теорема Муавра-Лапласа. 

10. Інтегральна теорема Муавра-Лапласа. 

11. Теорема Пуассона. 

12. Ймовірність відхилення відносної частоти від ймовірності у незалежних 

випробуваннях. 

13. Дискретні випадкові величини: закон розподілу, функція розподілу та її графік, 

полігон розподілу. 

14. Числові характеристики дискретних випадкових величин. 

15. Біноміальний закон розподілу. 



16. Геометричний закон розподілу. 

17. Гіпергеометричний закон розподілу. 

18. Розподіл Пуассона. 

19. Неперервні випадкові величини: закон розподілу, функція розподілу та її графік, 

щільність розподілу та її графік. 

20. Числові характеристики неперервних випадкових величин. 

21. Рівномірний закон розподілу неперервних випадкових величин. 

22. Показниковий закон розподілу неперервних випадкових величин. 

23. Нормальний закон розподілу неперервних випадкових величин. 

24. Ймовірність попадання значень нормально розподіленої випадкової величини на 

інтервал. Правило трьох сігм. 

25. Функції дискретних випадкових величин та їх числові характеристики. 

26. Функції неперервних випадкових величин та їх числові характеристики. 

27. Системи двох дискретних випадкових величин та їх числові характеристики. 

28. Функція розподілу системи двох випадкових величин та її властивості. 

29. Коваріація двох дискретних випадкових величин та її властивості. 

30. Коефіцієнт кореляції двох дискретних випадкових величин та його властивості. 

31. Умовний закон розподілу двох дискретних випадкових величин. 

32. Системи двох неперервних випадкових величин та їх числові характеристики. 

33. Коваріація двох неперервних випадкових величин та її властивості. 

34. Коефіцієнт кореляції двох неперервних випадкових величин та його властивості. 

35. Умовний закон розподілу двох неперервних випадкових величин. 

36. Нерівності Чебишова. 

37. Закон великих чисел (теорема Бернуллі, теорема Чебишова). 

38. Центральна гранична теорема (центральна гранична теорема для однаково 

розподілених випадкових величин, теорема Ляпунова). 

39. Первинна обробка та графічне подання вибіркових даних (генеральна сукупність, 

вибіркова сукупність, варіаційний ряд, інтервальний ряд, полігон частот, гістограма 

частот). 

40. Емпірична функція розподілу та її властивості. 

41. Числові характеристики вибіркової сукупності. 

42. Точкові оцінки параметрів розподілу та вимоги до них. 

43. Методи обчислення точкових оцінок параметрів розподілу. 

44. Інтервальні оцінки параметрів розподілу. 

45. Довірчий інтервал для оцінки математичного сподівання нормального розподілу ( з 

відомою дисперсією). 

46. Довірчий інтервал для оцінки математичного сподівання нормального розподілу 

(якщо дисперсія не відома). 

47. Статистичні гіпотези та їх різновиди. Похибки перевірки гіпотез. Критична область. 

Алгоритм перевірки статистичних гіпотез.  

48. Критерій узгодженості Пірсона. 

49. Перевірка гіпотези про рівність математичних сподівань генеральних сукупностей, 

що розподілені за нормальним законом. 

50. Функціональна та кореляційна залежність. 

51. Лінійна кореляція. Рівняння регресії. 

52. Вибірковий коефіцієнт кореляції та його властивості. 

 

Екзаменатор Шевченко С.М. 

 

Завідувач кафедри Литвин О.С. 


