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ВСТУП 

 

Програма навчальної дисципліни “Дискретна теорія ймовірностей” складена відповідно до освітньо-

професійної (освітньо-наукової) програми підготовки  

_____________бакалавр_____________________________  
           (назва рівня вищої освіти, освітньо-кваліфікаційного рівня) 

 

спеціальності ____113  Прикладна математика_________ 

 

спеціалізації __________________________________ 

 

 

1. Опис навчальної дисципліни 
 

1.1.  Мета викладання  навчальної дисципліни. 

Метою викладання навчальної дисципліни є надання майбутнім спеціалістам знань в галузі 

дискретної теорії ймовірностей та використанні її методів в моделюванні і аналізі реальних 

об’єктів і процесів 
 

1.2. Основні завдання вивчення дисципліни 
 

Основними завданнями вивчення дисципліни є навчити студентів розв’язувати задачі дискретної теорії 

ймовірностей, застосувати її методи до розв’язування задач життєдіяльності. 

 

 

1.3. Кількість кредитів – 4 

 

1.4. Загальна кількість годин – 120 
 

1.5. Характеристика навчальної дисципліни 

 

 за вибором 

 

Денна форма навчання Заочна (дистанційна) форма навчання 

Рік підготовки 

3-й -й 

Семестр 

5-й -й 

Лекції 

32  год.  год. 

Практичні, семінарські заняття 

32  год.  год. 

Лабораторні заняття 

 год.  год. 

Самостійна робота 

56 год.  год. 

                                             у тому числі індивідуальні завдання 

год. 
 

 

 

1.6. Заплановані результати навчання 
Студенти повинні досягти таких результатів навчання: 
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знати : 

 Поняття дискретного ймовірнісного простору та  загальне означення ймовірності на цьому 

просторі 

 Класичне означення ймовірності; 

 Формулу повної ймовірності та формулу Байєса  

 Незалежні події  

 Біноміальну схему Бернуллі та її поліноміальне узагальнення, теорему Пуасона  

 Означення дискретної випадкової величини, таблиці та функції її розподілу,  

 Найважливіші приклади дискретних розподілів: біноміальний, пуасонівський, 

геометричний; 

 Числові характеристики дискретної випадкової величини; 

 Означення дискретного випадкового вектору, таблиці розподілу дискретного двовимірного 

випадкового вектору 

 Умовні розподіли компонент дискретного двовимірного випадкового вектору 

 Означення незалежності випадкових подій. 

 Коваріацію і коефіцієнт кореляції двох дискретних випадкових величин 

 Твірні функції дискретних випадкових величин та їх застосування 

 Означення скінченного ланцюга Маркова,  перехідну матрицю та граф станів, ймовірності 

станів цього ланцюга 

 Регулярні, ергодичні та поглинаючі ланцюги Маркова,. 

 Канонічну форму перехідної матриці, поглинаючого ланцюга, обчислення середнього часу 

перебування ланцюга Маркова в непоглинаючих станах 

 
   вміти : 

 

 Обчислювати умовні та безумовні ймовірності подій 

 Перевіряти події на незалежність. 

 Для дискретних випадкових величин знаходити таблицю та функцію розподілу, 

обчислювати числові  характеристики 

 Знаходити розподіли двовимірних випадкових векторів, розподіли їх компонент. 

 Обчислювати коваріацію та коефіцієнт кореляції дискретних випадкових величин. 

 Обчислювати твірну функцію дискретних випадкових величин та відновлювати моменти  

за нею. 

 Будувати перехідні матриці харківських ланцюгів, знаходити ймовірності їх станів в будь-

який момент часу та граничні ймовірності. 

 Перевіряти марківські ланцюги на ергодичність, регулярність, поглинаючість 

 Знаходити середній час перебування марківського ланцюга 

 

2. Тематичний план навчальної дисципліни 

 

 Розділ 1.  Ймовірності подій. 

Тема 1. Випадкові події та їх ймовірності. 

Означення випадкової події та її ймовірності у випадку не більш ніж зліченої кількості 

елементарних подій. Властивості ймовірності події. Дискретний ймовірнісний простір. 

 
Тема 2. Умовні ймовірності.  

Означення та властивості умовної ймовірності. Формула повної ймовірності. Формула Байєса.  

 
Тема 3. Незалежні події. 
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Означення незалежності подій у сукупності.  Відмінність незалежності подій у сукупності та 

попарної незалежності. 

 
Тема 4. Схема Бернуллі. 
Послідовність незалежних випробувань. Теорема Пуассона. Поліноміальне узагальнення схеми 

Бернуллі. 

 

Розділ 2.  Дискретні випадкові величини та їх числові характеристики 

 

Тема 5. Дискретні випадкові величини та їх розподіли. 

Означення дискретної випадкової величини. Таблиця розподілу дискретної випадкової величини. 

Функція розподілу дискретної випадкової величини та її властивості. 

 
Тема 6. Дискретні випадкові вектори. 

Означення дискретного випадкового вектору.  Функція розподілу дискретного випадкового 

вектору. 

 
Тема 7. Двовимірні випадкові вектори. 

Таблиця розподілу двовимірного випадкового вектору. Розподіл компонент двовимірного 

випадкового вектору. Умовні розподіли випадкових величин. 

 

Тема 8. Незалежні випадкові величини. 

Означення незалежних випадкових величин. Властивості незалежних випадкових величин. 

 
Тема 9. Числові характеристики випадкових величин. 

Математичне сподівання, дисперсія, моменти  дискретної випадкової величини та їх властивості 

 
Тема 10.  Основні розподіли дискретних випадкових величин та їх числові характеристики. 

Біноміальний розподіл.  Розподіл Пуассона.  Геометричний розподіл. 

 
Тема 11. Твірні функції дискретних випадкових величин. 

Означення та властивості твірної функції дискретної випадкової величини. Обчислення моментів 

за допомоги твірної функції. Розподіл суми незалежних випадкових величин. 

 

Тема 12. Коваріація та коефіцієнт кореляції дискретних випадкових величин. 

Означення, властивості та обчислення коваріації та коефіцієнту кореляції дискретних випадкових 

величин. 

 

Розділ 3. Скінченні ланцюги Маркова та їх властивості 

Тема 13. Скінченні ланцюги Маркова. 

Означення ланцюга Маркова. Перехідна матриця та граф станів ланцюга Маркова. 

Ймовірності станів ланцюга Маркова.   

 
Тема 14. Ергодичні та регулярні  ланцюги Маркова. 

Означення ергодичного та регулярного  ланцюга Маркова. Теорема про граничні ймовірності 

регулярного ланцюга Маркова. 

 
Тема 15. Поглинаючі  ланцюги Маркова. 

Поглинаючій стан ланцюга Маркова та поглинаючі ланцюги Маркова. Канонічна форма матриці 

переходів ланцюга Маркова.  
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3. Структура навчальної дисципліни  

Назви розділів і тем Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

Усь

ого  

у тому числі Усь

ого  

у тому числі 

л п лаб інд ср  л п лаб інд ср 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Розділ 1.  Ймовірності подій. 

Тема 1. Випадкові події та їх 

ймовірності. 

10 2 4   4       

Тема 2. Умовні ймовірності.  5 2 1   2       

Тема 3. Незалежні події. 5 2 1   2       

Тема 4. Схема Бернуллі. 8 2 2   4       

Разом за розділом 1 28 8 8   12       

Розділ 2.  Дискретні випадкові величини та їх числові характеристики 

Тема 5. Дискретні випадкові 

величини та їх розподіли. 

8 2 2   4       

Тема 6. Дискретні випадкові 

вектори. 

8 2 2   4       

Тема 7. Двовимірні випадкові 

вектори. 

8 2 2   4       

Тема 8. Незалежні випадкові 

величини. 

8 2 2   4       

Тема 9. Числові 

характеристики випадкових 

величин. 

8 2 2   4       

 Тема 10.  Основні розподіли 

дискретних випадкових 

величин та їх числові 

характеристики 

8 2 2   4       

Тема 11. Твірні функції 

дискретних випадкових 

величин. 

16 4 4   8       

Тема 12. Коваріація та 

коефіцієнт кореляції 

дискретних випадкових 

величин. 

8 2 2   4       

Разом за розділом 2 72 18 18   36       

Розділ 3. Скінченні ланцюги Маркова та їх властивості 

Тема 13. Скінченні ланцюги 

Маркова. 

6 2 2   2       

Тема 14. Ергодичні та 

регулярні  ланцюги Маркова. 

6 2 2   2       

Тема 15. Поглинаючі ланцюги 

Маркова 

8 2 2   4       

 Р

Разом за розділом 3 

 

20 

 

6 

 

6 

   

8 

      

 У

Усього годин 

 

120 

 

32 

 

32 

   

56 
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4. Теми семінарських (практичних, лабораторних) занять 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Випадкові події та їх ймовірності 2 

2 Класичне означення ймовірності 2 

3 Умовні ймовірності. Незалежні події 2 

4 Формула повної ймовірності. Формула Байеса 2 

5 Схема Бернуллі 2 

6 Контрольна робота 2 

7 Дискретні випадкові величини  2 

8 Двовимірні випадкові вектори 2 

9 Умовні розподіли випадкових величин 2 

10 Числові характеристики випадкових величин 2 

11 Твірні функції дискретних випадкових величин 4 

12 Коваріація та коефіцієнт кореляції дискретних випадкових 

величин 

2 

13 Скінченні  ланцюги Маркова 2 

14 Ергодичні та регулярні ланцюги Маркова 2 

15 Поглинаючі  ланцюги Маркова 2 

 Разом 32 

 

 

5. Завдання для самостійної робота 

 

№ 

з/п 

Види, зміст самостійної роботи Кількість 

годин 

1 Виконання  домашніх завдань за розділом « Ймовірності подій» 12 

2 Виконання домашніх завдань за розділом « Дискретні випадкові 

величини та їх числові характеристики» 

36 

3 Виконання домашніх завдань за розділом «Скінченні ланцюги 

Маркова та їх властивості» 

8 

 Разом  56 

 

6. Індивідуальні завдання 

 

 

7. Методи навчання  

Лекційні та практичні заняття проводяться аудиторно. А у разі оголошення карантину заняття 

проводяться  відповідно до Наказу ректора Харківського національного університету імені В.Н. 

Каразіна (аудиторно або дистанційно за допомогою платформ Google Meet або Zoom). 

 

8. Методи контролю 
 

–  Перевірка виконання домашніх завдань  
–  Перевірка контрольної роботи 
–  Проведення заліку. 
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9. Схема нарахування балів 

 

 

Поточний контроль, самостійна робота, індивідуальні завдання 

Підсумк

ова 

залікова 

робота 

Сума 
Розділ 1 Розділ 2 

 

 

Розділ 3 

Контрольна 

робота, 

передбачена 

навчальним 

планом 

Індивідуальне 

завдання 
Разом 

Т1–Т4 Т5–Т12 Т13-Т15      

12 12 11 25  60 40 100 

Т1, Т2 ...  – теми розділів. 

 

 

 

Шкала оцінювання 

 

Сума балів за всі види навчальної 

діяльності протягом семестру 

Оцінка 

для чотирирівневої 

шкали оцінювання 

для дворівневої 

шкали 

оцінювання 

90 – 100 відмінно   

 

зараховано 
70-89 добре  

50-69 задовільно  

1-49 незадовільно не зараховано 

 

 

Критерії оцінювання навчальних досягнень 

Оцінка 

в балах  

Оцінка за національною шкалою 

 

Оцінка  Пояснення 

90 – 100  Відмінно 

Теоретичний зміст курсу освоєний цілком, необхідні практичні навички 

роботи з освоєним матеріалом сформовані, всі навчальні завдання, які 

передбачені програмою навчання виконані в повному обсязі, відмінна 

робота без помилок або з однією незначною помилкою.  

70 – 89 Добре 

Теоретичний зміст курсу освоєний цілком, практичні навички роботи з 

освоєним матеріалом в основному сформовані, всі навчальні завдання, які 

передбачені програмою навчання виконані, якість виконання жодного з 

них не оцінено мінімальним числом балів, деякі види завдань виконані з 

помилками,робота з декількома незначними помилками, або з однією – 

двома значними помилками.  

50 –69 Задовільно 

Теоретичний зміст курсу освоєний не повністю, але прогалини не носять 

істотного характеру, необхідні практичні навички роботи з освоєним 

матеріалом в основному сформовані, більшість передбачених програмою 

навчання навчальних завдань виконано, деякі з виконаних завдань, містять 
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помилки, робота з трьома значними помилками.  

1–49 Незадовільно 

Теоретичний зміст курсу не освоєно, необхідні практичні навички роботи 

не сформовані, всі виконані навчальні завдання містять грубі помилки, 

додаткова самостійна робота над матеріалом курсу не приведе до 

значимого підвищення якості виконання навчальних завдань, робота, що 

потребує повної переробки  

 

 

 

 

10. Рекомендована література 

 

Основна література 

1. Власенко Л.А., Подцыкин Н.С., Руткас А.Г. Дискретная теория вероятностей и ее 

приложения Учебное пособие. – Харьков: Изд-во Харьковского университета, 2007.– 116 с. 

2. Карташов М.В. Ймовірність, процеси, статистика . Посiбник. – К.: Видавничо -

полiграфiчний центр  «Київський університет», 2008.– 494 с 

3. Коршунов Д.А., Фосс С.Г. Сборник задач и упражнений по теории вероятностей.–

Новосибирск: Изд-во Новосибирского университета, 2003.–119 с. 

4. Ильинская И.П., Ильинский А.И. Дискретная математика. Сборник задач. Комбинаторика, 

графы, вероятность.–Харьков: Изд-во Харьковского университета, 2008– 104 с. 

 

 

Допоміжна література 

 

1. Pierre Brémaud, Discrete Probability Models and Methods. Probability on Graphs and Trees, 

Markov Chains and Random Fields, Entropy and Coding// Springer-Verlag, 2017.—561 p. 

2. Прикладная статистика и основы эконометрики. Учебник для вузов: В 2-х томах. 2-е изд., 

испр..–Т. 1: Айвазян С.А., Мхитарян В.С. Теория вероятностей и прикладная статистика.–

М.: ЮНИТИ–ДАНА, 2001.–656 с. 

3. Прикладная статистика и основы эконометрики. Учебник для вузов: В 2-х томах. 2-е изд., 

испр..–Т. 2: Айвазян С.А., Мхитарян В.С. Основы эконометрики.–М.: Юнити–ДАНА, 

2001.–432 с. 

 

 
Інформаційні ресурси 

 
 

                      http://ua.bookfi.net/ 

 

 

 

http://ua.bookfi.net/

