Силабус дисципліни
« Теорія ймовірностей та математична статистика»
Назва дисципліни, обсяг у
кредитах ЄКТС

Вища математика / 5 кр. ЄКТС

Викладач
Семестр, у якому планується
вивчення дисципліни

3 семестр для бакалаврів

Факультети / НЦЦ,
студентам яких
пропонується

Управління процесами перевезень (УПП)

Перелік компетентностей та
результатів навчання, що
забезпечує дисципліна

Головною рисою фахівця в управлінні процесами
перевезень є здатність раціонального прийняття рішень на
основі ретельного і грамотного аналізу даних пасивного
експерименту, що визначають складну транспортну
систему, та можливість прогнозування її поведінки з
урахуванням впливу зовнішнього середовища.
Основним базовим інструментом для розв’язання
таких задач є теорія ймовірностей і математична
статистика.
Опанувавши її основи, студент отримає здатність до
проведення досліджень на відповідному рівні, можливість
оцінювати та забезпечувати безпеку транспортної
діяльності, здатність проектувати ефективних
транспортних технологій.

Опис дисципліни
Попередні умови, необхідні
для вивчення дисципліни

Основні теми дисципліни

Базовий курс з елементарної математики, курс з вищої
математики
Елементи комбінаторики.
Випадкові події.
Класична ймовірність.
Статистична ймовірність.
Геометрична ймовірність.
Теореми про ймовірність суми та добутку подій.
Умовна ймовірність. Незалежні події.
Формула повної ймовірності. Формула Бейєса.
Схема повторних випробувань. Формули Бернуллі,
Пуассона, локальна та інтегральна теореми Лапласа.
Дискретні і неперервні випадкові величини.
Основні характеристики. Властивості.
Розподіли дискретних випадкових величин:
біноміальний, Пуассона, геометричний.
Закони розподілу неперервних випадкових
величин: рівномірний, показниковий, нормальний.
Основні елементи математичної статистики.
Вибірковий метод. Статистична функція розподілу.
Полігон і гістограма.
Точкові та інтервальні оцінки параметрів розподілу

генеральної сукупності.
Перевірка статистичних гіпотез. Критерій Пірсона.
Системи випадкових величин. Коефіцієнт
кореляції. Визначення рівняння регресії за методом
найменших квадратів. Оцінка адекватності регресійної
моделі.
Мова викладання
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Інформаційні ресурси
1. Дистанційний курс «Вища математика для технічних
спеціальностей» (за попередньої регістрації)
http://lider.diit.edu.ua/course/view.php?id=1403
2. Кафедра Вищої математики ДНУЗТ
http://www.diit.edu.ua/sites/facultet-obz/kafedrahighmath/ukr/mworks.uk.html
3. Офіційний сайт Міністерства освіти і науки Украіни - .
http://www.mon.gov.ua
4. Сайт Дніпропетровського національного університету
залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна http://diit.edu.ua/ .
5. Освітній математичний сайт http://www.exponenta.ru/ .
Вивчення дисципліни передбачає вміння здобувача
вищої освіти використовувати різні інформаційні
ресурси, у тому числі Інтернет–джерела, зокрема,
http://library.diit.edu.ua

