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ВСТУП 
 

Приєднання України до болонського процесу передбачає впровадження 

кредитно модульної системи організації навчального процесу (КМСОНП), яка є 

українським варіантом ECTS. Програма навальної дисципліни “Теорія ймовір-

ностей” побудована за вимогами кредитно-модульної системи організації на-

вчального процесу і розроблена на основі чинних документів: 

-ГСВО МОНУ ОКХ напряму 6.060101 “Будівництво”,  2004р. 

-ГСВО МОНУ ОПП напряму 6.060101 “Будівництво”,  2004р. 

-СВО ХНАМГ Навчальний план напряму 6.060101 “Будівництво”, 2007 р. 

Програма ухвалена кафедрою Прикладної математики та інформаційних 

технологій (протокол № 1 від “30” серпня 2010 р.). 
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1. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

1.1. Мета, предмет та місце дисципліни 
 

Мета:: формування базових знань з основ застосування ймовірносно-

статистичного апарата для розв’язування теоретичних і прикладних  задач буді-

вництва. 

 Завдання: вивчення основних понять, положень та ключових теорем тео-

рії стохастичних явищ і процесів, методів статистичної обробки та аналізу да-

них, набуття навичок з виконання якісного та кількісного аналізу випадкових 

величин та випадкових подій. 

Предмет вивчення у дисципліні:  кількісні та якісні методи аналізу зако-

номірностей еволюції систем прикладного напряму, що розв’язуються в умовах 

стохастичної невизначеності. 

Місце дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки фахівця відо-

бражено  в табл. 1. 

Таблиця 1 – Перелік дисциплін, з якими пов’язане вивчення дисципліни 
“Теорія ймовірностей і математична статистика”. 
 

 

1.2. Інформаційний обсяг (зміст) дисципліни 
 

Зміст дисципліни “Теорія ймовірностей” складається  з одного модуля 

(розділа), який поєднує в собі два змістовних модуля (ЗМ), які логічно 

пов’язують за змістом і взаємозв’язками кілька навчальних елементів дисцип-

ліни. 

 

 

Дисципліни, що передують вивченню да-

ної дисципліни 

Дисципліни, вивчення яких спирається на 

дану дисципліну 

Вища математика Основи системного аналізу,  Інформаційні 

технології в будівництві. 
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Модуль 1. Теорія ймовірностей. 

ЗМ 1.1.  Елементи теорії ймовірностей. 

Основні поняття теорії ймовірностей. Класичне визначення ймовірності. 

Елементи комбінаторики. 

Аксіоматика теорії ймовірностей. Правила додавання й множення ймовір-

ностей і їхні наслідки. Моделі надійності технічних систем. 

Формула повної ймовірності. Формула Бейеса. Повторення іспитів. Фор-

мула Бернуллі. Локальна й інтегральна  теореми Лапласа. 

Випадкові величини. Визначення й форми завдання законів розподілу. Чи-

слові характеристики. 

Закони розподілу випадкових величин.  

ЗМ 1.2. Елементи математичної статистики.  

Основні задачі математичної статистики. Визначення законів розподілу 

випадкових величин на основі експериментальних даних. 

Вирівнювання статистичних рядів. Перевірка статистичних гіпотез. 

Оцінка параметрів випадкових величин. 

 

1.3. Освітньо-кваліфікаційні вимоги 
 

Вміння  
(для бакалавра) 

Типові задачі діяльності, у яких 
використовуються вміння та 

знання 

Виробничі та соціаль-
ні функції, до яких 

відносяться типові за-
дачі діяльності 

Знати основні теореми  
визначення ймовірності 
випадкових подій 

Обчислення ймовірності очікуваного 
загального результату за відомими 
ймовірностями його складових      

Аналітична 

Вміти визначати числові 
характеристики випадко-
вих величин 

Обчислення математичного очіку-
вання, дисперсії та середнього квад-
ратичного відхилення випадкової 
величини 

Виробнича 

Знати методи статистич-
ної обробки та аналізу 
даних. 

Побудова законів розподілу випад-
кових величин за накопиченими ре-
зультатами експерименту  

Аналітично-виробнича 
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1.4. Рекомендована основна навчальна література 
 

2. Вентцель Е.С., Вівчарів Л.А. Теорія ймовірностей та її інженерні додатки. 

– М.: Наука. Гл. ред. фіз.-мат. літ.– 1988.– 480 с.  

3.  Вентцель Е.С., Вівчарів Л.А. Прикладні задачі теорії ймовірностей. – М.: 

Радіо і зв'язок. 1983. – 416 с., іл. 

4. Гмурман В.Е. Теорія ймовірностей і математична статистика. Навч. посі-

бник для втузів. М., Висш. школа, 1977. 479 с., іл 

5. Гмурман В.Е. Керівництво до рішення задач по теорії ймовірностей і ма-

тематичній статистиці. Навч. посібник для втузів. - М., Высш. Школа, 

1975.  - 400 с. 

6. Конспект лекцій з курсу “Теорія ймовірностей і математична статистика”. 

Розділ: Теорія ймовірностей/ М.В. Федоров, А.М. Хренов, Воєводіна М. 

Ю. - Харків:ХНАМГ, 2003.- 86с. 

7. Конспект лекцій з дисципліни “Елементи теорії ймовірностей і математи-

чної статистики”. Частина 2. “Елементи  мтематичної статистики” / М.В. 

Федоров, А.М. Хренов, Воєводіна М. Ю. - Харків: ХНАМГ, 2008. – 28 с. 

 

1.5. Анотації програм навчальної дисципліни 
 

Теорія ймовірностей 

Мета вивчення дисципліни: формування базових знань з основ застосу-

вання ймовірносно-статистичного апарата для розв’язування теоретичних і 

прикладних  задач будівництва. 

Завдання вивчення дисципліни: вивчення основних понять, положень та 

ключових теорем теорії стохастичних явищ і процесів, методів статистичної 

обробки та аналізу даних, набуття навичок з виконання якісного та кількісного 

аналізу випадкових величин та випадкових подій. 

Предмет вивчення у дисципліні: кількісні та якісні методи аналізу зако-

номірностей еволюції систем прикладного напряму, що розв’язуються в умовах 

стохастичної невизначеності. 

Модуль 1. Теорія ймовірностей.  

Змістові модулі (ЗМ): ЗМ 1.1. Елементи теорії ймовірностей. ЗМ 1.2. Елементи 

математичної статистики.  

2 кредити, 72 години. 
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Теория вероятностей 

Цель изучения дисциплины: формирование базовых знаний на основе 

применения вероятностно-статистического аппарата для решения теоретиче-

ских и прикладных  задач строительства. 

Задача изучения дисциплины: изучение основных понятий, положений и 

ключевых теорем теории стохастичних явлений и процессов, методов статисти-

ческой обработки и анализа данных, обретение навыков  выполнения качест-

венного и количественного анализа случайных величин и случайных событий. 

Предмет изучения в дисциплине: количественные и качественные мето-

ды анализа закономерностей эволюции систем прикладного направления, кото-

рые решаются в условиях стохастической неопределенности. 

Модуль 1. Теория вероятностей.  

Содержательные модули (СМ): СМ 1.1. Элементы теории вероятностей. СМ 

1.2. Элементы математической статистики.  

2 кредита, 72 часа. 

 

The probability theory 

The purpose of studying discipline: formations the base knowledge from the 

fundamentals application of the random - statistical device for the solution theoretical 

and applied  problems of building. 

Problem of studying discipline: analyses of the main concepts, rules and key 

theorems of the theory of stochastic phenomena and processes, statistical processing 

and data analysis methods, finding skills of performance qualitative and quantitative 

analysis the random variables and random events. 

Subject of studying discipline: the quantitative and qualitative methods of the 

analysis systems laws evolution of an applied direction, which one are decided in 

conditions of stochastic uncertainty. 

Module 1. Probability theory.  

Semantic modules (SM): SM 1.1. Elements of probability theory. SM 1.2. Elements 

of mathematical statistics.  

2 credits, 72 hours 
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2. РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

2.1. Структура, призначення й характеристика навчальної дисципліни та 

розподіл обсягу навчальної роботи студента за видами навчальної роботи 
 

Таблиця 2.1 – Структура, призначення та характеристика навчальної дис-

ципліни за робочим навчальним планом денної форми навчання 

 

Структура Призначення 
Характеристика навчаль-

ної дисципліни 
Кількість кредитів, відпові-

дних ECTS – 2 

Модулів – 1 

Змістових модулів – 2 

Загальна кількість годин – 

72 

Галузь знань: 0601 -  “Будів-

ництво” 

Напрям підготовки: 6.060101 

- “Будівництво” 

Спеціальність : 6.060101 – “ 

Міське будівництво та гос-

подарство” 

Освітньо-кваліфікаційний 

рівень: бакалавр 

Статус дисципліни – норма-

тивна 

Рік підготовки: 2 

Семестр: 4 

Лекції – 16 год. 

Лабораторні – 16 год. 

Самостійна робота – 40 год. 

Вид підсумкового контро-

лю: залік. 

 

Таблиця 2.2 –Розподіл обсягу  роботи студента за видами навчальної роботи 

Години 
у тому числі у тому числі Спеціальність, 

спеціаліза-

ція(шифр, абреві-

атура В
сь

ог
о,

 к
р

е-
ди

т/
го

ди
н
 

С
ем

ес
тр

и
 

А
уд

и
то

р
н

і 

Л
ек

ц
ії

 

П
р

ак
ти

ч
н

і 

Л
аб

ор
ат

ор
н

і  

С
ам

ос
ті

й
н

а 
р

об
от

а 

К
он

р
т.

 р
об

 

К
П

/К
Р

 

Р
Г

Р
 

Іс
п

и
ти

 
(с

ем
ес

тр
) 

За
л

ік
и

 
(с

ем
ес

тр
) 

6.060101 МБГ, 
ТОР і РБ 

2/72 4 32 16  16 40     4 

 

2.2. Зміст дисципліни 
 

2.2.1. Тематичний план дисципліни 

Перед вивчанням  дисципліни “Теорія ймовірностей” студенти повинні 

ознайомитися з програмою дисципліни, її структурою, методами та формами 

навчання, способами і видами контролю та оцінювання знань. 
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Тематичний план дисципліни “Теорія ймовірностей” складається  з одного 

модуля (розділу), який поєднує в собі два змістовних модуля (ЗМ), які логічно 

пов’язують за змістом і взаємозв’язками кілька навчальних елементів дисцип-

ліни. 

Навчальний процес здійснюється в таких формах: лабораторні роботи та 

самостійна робота. Завданням самостійної роботи  студентів є підготовка до ла-

бораторних робіт, виконання індивідуальних завдань та отримання додаткової 

інформації для більш поглибленого вивчання дисципліни. 

Зміст дисципліни розкривається в темах: 

Модуль 1. Теорія ймовірностей.  

ЗМ 1.1. Елементи теорії ймовірностей. 

Тема 1. Основні поняття теорії ймовірностей. Класичне визначення ймові-

рності. Елементи комбінаторики. 

1. Випадкові і невипадкові події. Предмет теорії ймовірностей. 

2. Види випадкових подій. 

3. Класичне визначення ймовірності. 

4. Елементи комбінаторики. 

Тема 2. Аксіоматика теорії ймовірностей. Правила додавання й множення 

ймовірностей і їхні наслідки. Моделі надійності технічних систем. 

1. Сума й добуток подій. 

2. Визначення ймовірності. Правило суми. 

3. Умовна ймовірність події. Правило множення ймовірностей. 

4. Моделі надійності технічних систем. 

Тема 3. Формула повної ймовірності. Формула Бейеса. Повторення іспитів. 

Формула Бернуллі. Локальна й інтегральна  теореми Лапласа.  

1. Формула повної ймовірності. 

2. Формула Бейеса. 

3. Формула Бернуллі. 

4. Локальна теорема Лапласа. 

5. Інтегральна теорема Лапласа. 
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6. Найвірогідніше число настання подій. 

Тема 4. Випадкові величини. Визначення й форми завдання законів розпо-

ділу. Числові характеристики. 

1. Визначення випадкової величини. 

2. Ряд розподілу. 

3. Багатокутник розподілу 

4. Інтегральна функція розподілу  

5. Щільність розподілу ймовірностей. 

6. Характеристики положення випадкової величини на числовій осі. 

7. Моменти випадкових величин. 

Тема 5. Закони розподілу випадкових величин. 

1. Біноміальний закон розподілу. 

2. Рівномірний закон розподілу. 

3. Показовий закон розподілу  

4. Нормальний закон розподілу (закон Гауса). 

ЗМ 1.2. Елементи математичної статистки.  

Тема 6. Основні задачі математичної статистики. Визначення законів роз-

поділу випадкових величин на основі експериментальних даних. 

1. Предмет і задачі математичної статистики. 

2. Проста й впорядкована статистична сукупність. 

3. Статистична функція розподілу. 

4. Статистичний ряд. 

5. Гістограма 

6. Числові характеристики статистичного розподілу. 

Тема 7. Вирівнювання статистичних рядів. Перевірка статистичних гіпотез. 

1. Вирівнювання статистичних рядів. 

2. Перевірка гіпотези про погодженість теоретичного і статистичного роз-

поділу. 

Тема 8. Оцінка параметрів випадкових величин. 

1. Оцінка як функція випадкових величин – результатів спостережень. 
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2. Критерії оцінок. 

3. Оцінки для математичного чекання й дисперсії. 

4. Метод моментів для крапкової оцінки параметрів розподілу. 

5. Метод найбільшої правдоподібності.  

6. Довірчий інтервал. Довірча імовірність. 

7. Довірчий інтервал для математичного чекання нормально розподіленої 

випадкової величини з відомою дисперсією. 

 

2.2.2. Розподіл часу за модулями та форми навчальної роботи студента 

 

Розподіл часу за модулями і змістовими модулями наведений у табл. 2.3 

Таблиця 2.3 – розподіл навчального часу дисципліни. 

 

Форми навчальної роботи Модулі (семестри) та змістові мо-
дулі 

Всього, кре-
дит/годин Лекц. Сем., Пр. Лаб. СРС 

Модуль 1 2/72 16  16 40 

 ЗМ 1.1 1/36 10  10 16 

 ЗМ 1.2 1/36 6  6 24 

 

2.2.3. План лекційного курсу 

 

Таблиця 2.4 – План лекційного курсу з навчальної дисципліни. 

№ 
теми 

Назва теми  
Обсяг в 
годинах 

Се-
местр 

1 2 3 4 
Модуль 1. Теорія ймовірностей. 16 4 

ЗМ 1.1. Елементи теорії ймовірностей. 10 4 

1 Основні поняття теорії ймовірностей. Класичне визна-

чення ймовірності. Елементи комбінаторики. 

2 4 

2 Аксіоматика теорії ймовірностей. Правила додавання й 

множення ймовірностей і їхні наслідки. Моделі надійнос-

ті технічних систем. 

2 4 

3 Формула повної ймовірності. Формула Бейеса. Повто-

рення іспитів. Формула Бернуллі. Локальна й інтегральна  

теореми Лапласа. 

2 4 
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Продовження табл. 
1 2 3 4 
4 Випадкові величини. Визначення й форми завдання зако-

нів розподілу. Числові характеристики. 

2 4 

5 Закони розподілу випадкових величин. 2 4 

ЗМ 1.2. Елементи математичної статистики.  6 4 

6  Основні задачі математичної статистики. Визначення за-

конів розподілу випадкових величин на основі експери-

ментальних даних. 

2 4 

7  Вирівнювання статистичних рядів. Перевірка статистич-

них гіпотез. 

2 4 

8 Оцінка параметрів випадкових величин. 2 4 

 Разом 16  
 

2.2.4. План лабораторних робот 

 

Таблиця 2.5 – План лабораторних робот. 

 

№ 
теми 

Назва теми 
Обсяг в 
годинах 

Се-
местр 

1 2 3 4 

Модуль 1. Теорія ймовірностей. 16 4 

ЗМ1. Елементи теорії ймовірностей. 10 4 

1 Основні поняття теорії ймовірностей. Класичне визна-

чення ймовірності. Елементи комбінаторики. Безпосере-

дній підрахунок імовірності. 

2 4 

2 Алгебра подій. Теореми додавання і множення. Моделі 

надійності технічних систем. 

2 4 

3 Формула повної імовірності. Формула Бейеса. Повторен-

ня іспитів.. 

2 4 

4-5 Дискретна випадкова величина 2 4 

4-5 Безперервна випадкова величина 2 4 

ЗМ 1.2.Елементи математичної статистики. 6 4 

6  Визначення законів розподілу випадкових величин на ос-

нові дослідних даних. 

2 4 
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Продовження табл. 

1 2 3 4 

6-7  Визначення числових характеристик статистичного роз-

поділу. Згладжування статистичних рядів 

2 4 

7  Перевірка статистичних гіпотез  2 4 

 Разом 16  

 

2.2.5. Індивідуальні завдання 

 

Тематика, зміст та обсяг у годинах щодо виконання індивідуальних за-
вдань наведено в табл. 2.6. 

 

Таблиця 2.6. – Індивідуальні завдання для самостійного виконання. 
 

№ 
п/п 

Вид і тематика індивідуального за-
вдання  

Зміст 
Обсяг в 
годинах 

1 2 3 4 
Модуль 1. Теорія ймовірностей. 22 

ЗМ1. Елементи теорії ймовірностей. 10 

1 Контрольна робота № 1 

Тема 1. Основні поняття теорії ймовірно-

стей. Класичне визначення ймовірності. 

Елементи комбінаторики. 

Безпосередній підрахунок 

імовірності. Використання 

формул комбінаторики для 

обчислення ймовірності. 

2 

2 Контрольна робота № 2 

Тема 2. Аксіоматика теорії ймовірностей. 

Правила додавання й множення ймовір-

ностей і їхні наслідки. Моделі надійності 

технічних систем. 

Сума й добуток подій. Прави-

ло суми. Умовна ймовірність 

події. Правило множення ймо-

вірностей. Моделі надійності 

технічних систем. 

2 

3 Контрольна робота №3 

Тема 3. Формула повної ймовірності. 

Формула Бейеса. Повторення іспитів. 

Формула Бернуллі. Локальна й інтегра-

льна  теореми Лапласа. 

Формула повної ймовірності. 

Формула Бейеса. Формула Бе-

рнуллі. Локальна теорема Ла-

пласа. Інтегральна теорема 

Лапласа. Найвірогідніше чис-

ло настання подій. 

2 



 15 

Продовження табл. 
1 2 3 4 
4 Контрольна робота №4 

Тема 4. Випадкові величини. Визначення 

й форми завдання законів розподілу. Чи-

слові характеристики. 

Тема 5. Закони розподілу випадкових ве-

личин. 

Визначення числових харак-

теристик, ряду розподілу та 

інтегральної функції розподі-

лу дискретної випадкової ве-

личини. 

2 

5 Контрольна робота №5 

Тема 4. Випадкові величини. Визначення 

й форми завдання законів розподілу. Чи-

слові характеристики. 

Тема 5. Закони розподілу випадкових ве-

личин. 

Визначення числових харак-

теристик,  та  функцій розпо-

ділу неперервної випадкової 

величини. 

2 

ЗМ 1.2.Елементи математичної статистики.  12 

6  Контрольна робота №6 

 Тема 6.Основні задачі математичної ста-

тистики. Визначення законів розподілу 

випадкових величин на основі експери-

ментальних даних. 

Статистичний ряд розподілу. 

Гістограма. 

Висунення гіпотези щодо за-

кону про розподіл випадкової 

величини. 

4 

7  Контрольна робота №7 

Тема 6.Основні задачі математичної ста-

тистики. Визначення законів розподілу 

випадкових величин на основі експери-

ментальних даних. 

Тема 7. Вирівнювання статистичних ря-

дів. Перевірка статистичних гіпотез. 

Тема 8. Оцінка параметрів випадкових 

величин. 

Визначення числових харак-

теристик статистичного роз-

поділу. Згладжування статис-

тичних рядів 

4 

8  Контрольна робота №8  

Тема 7. Вирівнювання статистичних ря-

дів. Перевірка статистичних гіпотез. 

Перевірка  гіпотези про закон 

розподілу випадкової величи-

ни за допомогою критерію χ2  

Пірсона  

4 

 Разом 22 
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2.3. Самостійна робота студента 

 

Для опанування матеріалу дисципліни окрім лабораторних занять студенти по-

винні виконати певну самостійну роботу. Зміст самостійної роботи, обсяг в го-

динах та необхідні літературні джерела наведено в табл. 2.7. У самостійну ро-

боту входить також виконання індивідуальних завдань. 

 

Таблиця 2.7 – План самостійної роботи. 

 

№ 
теми 

Назва теми та її зміст 
Обсяг в 
годинах 

Літературні 
джерела 

1 2 3 4 
Модуль 1. Теорія ймовірностей  40  

ЗМ 1.1. Елементи теорії ймовірностей. 16  

1 Основні поняття теорії ймовірностей. Класичне 

визначення ймовірності. Елементи комбінаторики. 

Випадкові і невипадкові події. Предмет теорії ймові-

рностей. Види випадкових подій. Класичне визначен-

ня ймовірності. Елементи комбінаторики. 

3 Л1 – Л5 

Д1 – Д4 

М1 

 

2 Аксіоматика теорії ймовірностей. Правила дода-

вання й множення ймовірностей і їхні наслідки. 

Моделі надійності технічних систем. 

Сума й добуток подій. Визначення ймовірності. Пра-

вило суми. Умовна ймовірність події. Правило мно-

ження ймовірностей. Моделі надійності технічних 

систем. 

3 Л1 – Л5 

Д1 – Д4 

М1 

 

3 Формула повної ймовірності. Формула Бейеса. 

Повторення іспитів. Формула Бернуллі. Локальна 

й інтегральна  теореми Лапласа.  

Формула повної ймовірності. Формула Бейеса. Фор-

мула Бернуллі. Локальна теорема Лапласа. Інтеграль-

на теорема Лапласа. Найвірогідніше число настання 

подій. 

3 Л1 – Л5 

Д1 – Д4 
М1 
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Продовження табл. 
1 2 3 4 
4 Випадкові величини. Визначення й форми завдан-

ня законів розподілу. Числові характеристики. 

Визначення випадкової величини. Ряд розподілу. Ба-

гатокутник розподілу. Інтегральна функція розподілу. 

Щільність розподілу ймовірностей. Характеристики 

положення випадкової величини на числовій осі. Мо-

менти випадкових величин. 

4 Л1 – Л5 

Д1 – Д4 

М1 

5 Закони розподілу випадкових величин. 

Біноміальний закон розподілу. Рівномірний закон 

розподілу. Показовий закон розподілу. Нормальний 

закон розподілу (закон Гауса) 

3 Л1 – Л5 

Д1 – Д4 

М1 

ЗМ 1.2. Елементи математичної статистики.  24  

6 Основні задачі математичної статистики. Визна-

чення законів розподілу випадкових величин на 

основі експериментальних даних. 

Предмет і задачі математичної статистики. Проста й 

впорядкована статистична сукупність. Статистична 

функція розподілу. Статистичний ряд. Гістограма. 

Числові характеристики статистичного розподілу. 

8 Л1 – Л4,Л6 

Д1 – Д2 

М1 

7 Вирівнювання статистичних рядів. Перевірка ста-

тистичних гіпотез. 

Вирівнювання статистичних рядів. Перевірка гіпотези про 

погодженість теоретичного і статистичного розподілу. 

8 Л1 – Л4,Л6 

Д1 – Д2 

М1 

8  Оцінка параметрів випадкових величин. 

Оцінка як функція випадкових величин – результатів 

спостережень. Критерії оцінок. Оцінки для математи-

чного чекання й дисперсії. Метод моментів для крап-

кової оцінки параметрів розподілу. Метод найбільшої 

правдоподібності. Довірчий інтервал. Довірча імовір-

ність. Довірчий інтервал для математичного чекання 

нормально розподіленої випадкової величини з відо-

мою дисперсією. 

8 Л1 – Л4,Л6 

Д1 – Д2 

М1 

 Усьго 40  

Позначки в посиланнях: Л – основна навчальна література; Д – додаткові 
джерела; М – методичне забезпечення. 
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2.4. Засоби контролю та структура залікового кредиту 

 

Система оцінювання знань, вмінь і навичок студентів передбачає оцінювання 

всіх форм вивчення дисципліни. Перевірку й оцінювання знань студентів ви-

кладач проводить у наступних формах: 

1. Оцінювання виконання лабораторної роботи. 

2. Захист лабораторної роботи. 

3. Виконання індивідуального контрольного завдання. 

Засоби контролю та структура залікового кредиту наведено в табл. 2.8. 

Таблиця 2.8 – Засоби контролю та структура залікового кредиту. 

Розподіл 
Види та засоби контролю 

у балах у відсотках 

Модуль1 

Лабораторна робота №1 6 6 % 

Лабораторна робота №2 6 6 % 

Лабораторна робота №3 6 6 % 

Лабораторна робота №4 6 6 % 

Лабораторна робота №5 6 6 % 

Лабораторна робота №6 6 6% 

Лабораторна робота №7 6 6 % 

Лабораторна робота №8 6 6 % 

Контрольна робота №1 4 4 % 

Контрольна робота №2 4 4 % 

Контрольна робота №3 4 4 % 

Контрольна робота №4 4 4 % 

Контрольна робота №5 4 4 % 

Контрольна робота №6 11 11% 

Контрольна робота №7 11 11 % 

Контрольна робота №8 10 10 % 

Всьго за модулем 1 100 100 % 
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            Для діагностики знань використовують модульно-рейтингову систему за 

100-бальною шкалою оцінювання ECTS та національну 4-бальну систему оці-

нювання. Перерахування здійснюється за шкалою перерахунку оцінок резуль-

татів навчання в різних системах оцінювання (табл. 2.9). 

            Таблиця 2.9 – Шкала перерахунку оцінок результатів навчання в різних 

системах оцінювання 

Система 

 оцінювання 
Шкала оцінювання 

Внутрішній 

вузівський 

рейтинг, % 

100-91 90-71 70-51 50-0 

Національна 

4-бальна і в 

системі ECTS 

5 

відмінно 

A 

4 

добре 

B,C 

3 

задовільно 

D,E 

2 

незадовільно 

FX,F 

Внутрішній 

вузівський 

рейтинг у  

системі ECTS, 

% 

100-91 90-81 80-71 70-61 60-51 50-26 25-0 

Національна 

7-бальна і в 

системі ECTS 

відмінно 

 

 

A 

дуже 

добре 

 

B 

добре 

 

 

C 

задові-

льно 

 

D 

достат-

ньо 

 

E 

незадо-

вільно* 

 

FX* 

незадові-

льно** 

 

F** 

FX* F** ECTS, %  

студентів 

A 

10 

B 

25 

C 

30 

D 

25 

E 

10 не враховується 

* з можливістю повторного складання. 

** з обов’язковим повторним курсом 
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2.5. Інформаційно-методичне забезпечення 
 

Інформаційно-методичне забезпечення дисципліни складається з основної, до-

даткової та методичної літератури, що подається у вигляді табл. 2.10 

 

Таблиця 2.10 - Інформаційно-методичне забезпечення дисципліни. 

 

Позначення  
джерела 

Бібліографічні описи, Інтернет адреси 
ЗМ, де застосо-

вується 
1 2 3 

Рекомендована основна навчальна література 
Л1 Вентцель Е.С., Вівчарів Л.А. Теорія ймовірностей та її 
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