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Характеристика дисципліни 

Призначення навчальної дисципліни: Теорія ймовірностей і математична 

статистика є важливими складниками підготовки майбутніх фахівців з 

логістики автомобільного транспорту, його сталого розвитку та організації 

дорожнього руху. Програма дисципліни «Математична статистика» включає у 

себе теорію потоків випадкових подій – потоки замовлень від клієнтів, потоки 

поломок і аварій тощо та спрямована на формування базових знань з основ 

застосування ймовірнісно-статистичного апарату у вивченні закономірностей 

випадкових процесів і явищ у сфері автомобільного транспорту. 

Предмет навчання дисципліни – отримання теоретичних знань та 

практичних навичок щодо методів і застосувань математичної статистики. 

Мета вивчення дисципліни: засвоєння студентами необхідного 

математично-розрахункового апарату для розв’язання та аналізу прикладних 

задач у галузі автомобільного транспорту із застосуванням, у разі необхідності, 

комп’ютерних технологій; вироблення навичок побудови математичних 

моделей реальних процесів і явищ та їх дослідження; розвиток інтелекту 

студентів, їхнього загальнонаукового мислення. 

Завдання вивчення дисципліни: формування у майбутніх фахівців 

математичних знань; оволодіння методами математичної статистики та їх 

застосування у розв’язуванні прикладних технічних задач; розвиток логічного 

та алгоритмічного мислення студентів; орієнтування на самостійне 

опрацювання навчальних та наукових матеріалів. 

Внаслідок навчання студент повинен 

знати: базові поняття, формули, закони, теореми, алгоритми та методи 

розв’язання прикладів і задач математичної статистики; 

вміти: застосовувати ймовірнісно-статистичні методи для розв’язання 

професійних задач; будувати і досліджувати математичні моделі; 

використовувати набуті знання та навички при вивченні нових галузей знань. 

Навчальна дисципліна спрямована на досягнення фахових 

компетентностей Освітньо-професійної програми:  

ФК_3. Здатність проведення вимірювального експерименту і обробки 

його результатів; 

ФК_6. Здатність розробляти з урахуванням безпекових, економічних, 

екологічних та естетичних параметрів технічні завдання і технічні умови на 

проектування об’єктів автомобільного транспорту, його систем та окремих 



елементів; складати плани розміщення устаткування, технічного оснащення та 

організації робочих місць, розраховувати завантаження устаткування та 

показники якості технологічних процесів; 

ФК_7. Здатність аналізувати технологічні процеси експлуатації, 

обслуговування й ремонту об’єктів автомобільного транспорту як об'єкта 

управління, застосовувати експертні оцінки для вироблення управлінських 

рішень щодо подальшого функціонування підприємства, забезпечувати якість 

його діяльності; 

ФК_14. Здатність брати активну участь у дослідженнях та експериментах, 

аналізувати, інтерпретувати і моделювати окремі явища і процеси у сфері 

автомобільного транспорту; 

ФК_15. Здатність застосовувати математичні та статистичні методи 

збирання, систематизації, узагальнення та обробки інформації.  

Навчальна дисципліна спрямована на забезпечення результатів 

навчання: 

РН_1. Мати концептуальні наукові та практичні знання, необхідні для 

розв’язання спеціалізованих складних задач автомобільного транспорту, 

критично осмислювати відповідні теорії, принципи, методи і поняття;  

РН_3 Застосовувати спеціалізоване програмне забезпечення, 

інформаційні та інформаційно-комунікаційні технології для дослідження 

моделей об’єктів і процесів автомобільного транспорту, експлуатаційних 

властивостей автомобільних транспортних засобів, здійснення інженерних і 

техніко- економічних розрахунків, створення проектно-конструкторської 

документації та розв’язування інших задач автомобільного транспорту; 

РН_10. Планувати та здійснювати вимірювальні експерименти з 

використанням відповідного обладнання, аналізувати їх результати; 

РН_13. Розробляти технічні завдання і технічні умови на проектування 

об’єктів автомобільного транспорту, його систем та окремих елементів; 

складати плани розміщення устаткування, технічного оснащення та організації 

робочих місць, визначати склад та площі приміщень, розраховувати 

завантаження устаткування та показники якості продукції; 

РН_24. Застосовувати математичні та статистичні методи для побудови і 

дослідження моделей об’єктів і процесів автомобільного транспорту, 

розрахунку їх характеристик, прогнозування та розв’язання інших складних 

задач  автомобільного транспорту. 

  

Література: 

 

1. Бабак В. П. Теорія ймовірностей, випадкові процеси та математична 

статистика: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. К. : Техніка, 2004. 288 с. 

2. Барковський В.В.. Теорія ймовірностей та математична статистика. К. : ЦНЛ, 

2016. 424 с. 



3. Бродський Я С. Статистика. Ймовірність. Комбінаторика : навчальний 

посібник. Тернопіль, 2014. 544 с. 

4. ВолощенкоА.Б. Теорія ймовірностей та математична статистика: навч.-

метод. посібник / А.Б. Волощенко, І.А. Джалладов. – К.: КНЕУ, 2005. – 256 с.  

5. Гече Ф. Е. Теорія ймовірностей і математична статистика. Навч. метод. 

посібник. У 2 ч. – Ч. 1. Теорія ймовірностей. – Ел. видання, 2018. – 166 с.  

6. Гмурман В.Е. Руководство к решению задач по теориивероятностей и мате-

матической статистике. – М.: Высш. школа, 2005. – 404 с.  

7. Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика. – М.: 

Высш. школа, 2004. – 479 с.  

8. Жильцов О.Б. Теорія ймовірностей та математична статистика у прикладах і 

задачах : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О.Б. Жильцов ; за ред. Г.О. 

Михаліна. К. : Київ. унт ім. Б. Грінченка, 2015.  336 с.  

9. Іванюта І.Д. Елементи теорії ймовірностей та математичної статистики. / І.Д. 

Іванюта, В. І. Рибалка, І. А. Рудоміно-Дусятська. – К.: Слово, 2013. – 272 с.  

10. Малярець Л. М. Математика для економістів. Теорія ймовірностей та 

математична статистика: навч. посіб. У 3-х ч., ч.3 / Л. М. Малярець, І. Л. 

Лебедєва, Л. Д. Широ-корад – Х. : Вид. ХНЕУ, 2011. – 568 с.  

11. Практикум з теорії ймовірностей та математичної статистики: Навч. 

посібник / Р.К. Чорней, О.Ю. Дюженкова, О.Б. Жильцов та ін.. За редакцією Р. 

К. Чорнея. – К.: МАУП, 2003. 328 с.  

12. Руденко В. М. Математична статистика: навч. посіб. / В. М. Руденко. Київ: 

Центр учбової літератури, 2012. – 304 с. 

 


