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      Студенттерiне арналған пәннiң оқу-жұмыс бағдарламасы (Syllabus) 
 

1 Пән туралы мәлiметтер 

Пән аты: «Ықтималдықтар теориясы және математикалық статистика»  

Кредит саны:  3 семестрде  2 кредит. 

Сабақ өтетiн орын: бекiтiлген сабақ кестесi  бойынша жүргiзiледi.  

Кеңес беру уақыты: СОӨЖ кеңес беру кестесi бойынша. 

2 Пәннiң алдыңғы деректемелерi 

     «Ықтималдықтар теориясы және математикалық статистика» пәнiн оқу үшiн 

студенттерге математикалық талдау, алгебра, геометрия және жиындар 

теориясынан жақсы бiлiм қажет.  

3 Пәннiң соңғы деректемелерi 

     «Ықтималдықтар теориясы және математикалық статистика» пәнiнiң 

негiздерi сенiмдiлiк теориясында, көпшiлiкке қызмет көрсету теориясында, 

теориялық физикада, геодезияда, астрономияда, бақылаудың қателiктерi 

теориясында, автоматты басқару теориясында, байланыстың жалпы 

теориясында, криптографияда, және ғылымның басқада көптеген теориялық әрi 

қолданбалы салаларында да қолданылады.  

4 Пәннiң қысқаша сипаттамасы 

     «Ықтималдықтар теориясы және математикалық статистика» пәнi мiндеттi 

негiзгi пәнге жатады. 

     Ықтималдықтар теориясы – бiртектi кездейсоқ құбылыстардың ықтималдық 

заңдылықтарын зерттейдi. 

     Ықтималдықтар теориясының тәсiлдерi жаратылыстану мен техниканың 

әртүрлi салаларында: сенiмдiлiк теориясында; көпшiлiкке қызмет көрсету 

теориясында; теориялық физикада; геодезияда; астрономияда; ату теориясында; 

бақылаудың қателiктерi теориясында; басқаруды автоматтандыру теориясында; 

байланыстың жалпы теориясында қолданылады. 

     Ықтималдықтар теориясы – өндiрiстi жоспарлау мен ұйымдастыруға, 

технологиялық процестердi талдауға, өнiм сапасын тексеруге қолданылатын 

математикалық және қолданбалы статистикада маңызды роль атқарады.  

     Математикалық статистика – белгiлi ықтималдық моделiнiң жекелей 

параметрлерi мен құрылымын, оның статистикалық мәлiметтерi бойынша 

сынақтап, әртүрлi болжамдарды тексеру тәсiлдерiн қарастырып, қажеттi 

статистикалық мәлiметтер беретiн эксперименттердi жоспарлау ережелерiн 

нұсқаумен айналысады. 

     Ықтималдықтар теориясы және математикалық статистика ғылым мен 

техниканың әртүрлi салаларына тереңдей енiп, олардың кеңiнен дамуына ықпал 

етедi. 

 

5 Пәннiң мақсаты мен мiндеттерi 

Пәндi оқытудың  мақсаты:  

- ықтималдықтар теориясы және математикалық статистиканың негiзгi 

ұғымдары мен заңдылықтарын және олардың түрлi салаларда қолданылуын 

зерттеу; 
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- нақтылы есептердi шешу тәсiлдерi мен әдiстерiн меңгеру; 

- табиғи процестердiң математикалық модельдерi құра және құралған модельдi 

сынақтау тәсiлдерiн таңдай бiлу; 

- ғылыми және ақпаратты әдебиеттердi пайдалана бiлу;     

- математикалық интуицияны дамыту; 

- математикалық мәдениетке тәрбиелеу; 

- ғылыми көзқарас пен логикалық ойлау қабiлетiн қалыптастыру. 

      Осы мамандық бойынша оқу бiтiрушiлер:  

- ықтималдықтар теориясы және математикалық статистиканың негiзгi 

ұғымдары мен заңдылықтарын еркiн қолдануға; 
- математикалық есептердi қоя бiлуге; 

- ықтималдық модельдерiн құра бiлуге; 

- қолайлы ықтималдық тәсiлдердi және есеп шешiмiнiң алгоритмiн тайдай 

алуға; 

- сапалы статистикалық зерттеулер жүргiзуге; 

- жүргiзiлген талдаулар негiзiнде қолдануға қажеттi және iс жүзiнде тиiмдi 

нұсқаулар ұсынуға мiндеттi.  

 

6 Студенттердiң өздiк жұмыстары 

Үйге жеке тапсырма (ҮЖТ) №1 

1. Партиядағы N бұйымның n бұйымында жасырын ақауы бар. Одан кездейсоқ 

алынған m бұйымның ішінде k бұйым ақау болу ықтималдығын тап. (1-кесте) 

2. Дүкенге сату үшін n бұйым қойылған, оның ішінде k сапасыз бұйым бар. 

Одан кездейсоқ алынған m бұйымның сапасыз болу ықтималдығын тап. (2-

кесте) 
3. Құрастырушы кәсіпорынға үш зауыттан біртипті құрастырушы бөлшектер 

түсті: бірінші зауыттан n1, екіншіден - n2,  үшінші - n3. Бірінші зауыттың 

бұйымды сапалы дайындау ықтималдығы р1, екіншінікі - р2, үшіншінікі - р3. 

Кездейсоқ алынған бөлшектің сапалы болу ықтималдығын тап. (3-кесте) 

4. Х дискретті кездейсоқ шамасының үлестірімі берілген. Математикалық 

үмітін және орташа квадраттың ауытқуын тап. (4-кесте) 

5. Қалада N көтерме қойма бар. Ізделінген тауар сортының осы қоймаларда  

болмау ықтималдықтары бәрінде бірдей және р-ге тең. Берілген мезетте 

ізделінген тауар сорты болмаған қоймалар санының үлестірім заңын құр.  

(5-кесте) 

6. Үзіліссіз кездейсоқ шама қалыпты үлестірімді. Оның математикалық үміті 

М(Х), орташа квадраттық ауытқуы σ(Х). Тәжірибе нәтижесінде кездейсоқ шама 

(а,в) интервалынан мән қабылдау ықтималдығын тап. (6-кесте) 

7. Екі өлшемді кездейсоқ шаманың берілген үлестірім заңы бойынша Y 

кездейсоқ шамасының Х кездейсоқ шамасына сызықты орта квадраттық 

регрессиясын тап. (7-кесте)      

Үйге жеке тапсырма (ҮЖТ) №2 

1. Топталған мәліметтер бойынша салыстырмалы жиіліктер гистограммасын 

есепте және құр, мұнда  mi – варианталардың (хі, хі+1] аралығына түсу жиілігі. 

(1-кесте) 
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2. Таңдаманың берілген үлестірімі бойынша жылжымаған таңдамалық 

дисперсияны тап. (2- кесте) 

3.  Егер көлемі n = 10 таңдаманы өңдегенде таңдамалық орташа Тх  және 

таңдамалық орта квадраттық ауытқу s1 алынса, онда маңыздылық деңгейі 5% 

екі жақты кризистік аймақ үшін берілген а0 мәні қалыпты үлестірімді кездейсоқ 

шама үшін математикалық үміт болатындығы туралы нольдік болжамды 

тексер. (3- кесте) 

4. Берілген таңдама бойынша бақталастық болжам 22

1 : yxH    , маңыздылық 

деңгейі 1,0  болғанда қалыпты үлестірімді Х және У кездейсоқ шамаларының 

дисперсияларының теңдігі туралы болжамды тексер. (4- кесте) 

5. Корреляциялық кесте бойынша Y-тің  X-ке регрессиясының таңдамалық 

теңдеуін тап. (5-кесте) 

     

6.1 СӨЖ мен СОӨЖ орындау және тапсыру графигi  
 

№ 

п/п 

Тақырып аты 

және мазмұны 

Әдебиетi Есеп беру және 

бақылау формасы 

Тапсыру 

мерзiмi, 

апта 

1 Ықтималдықтың 
классикалық анықтамасы. 

Комбинаторика элементтерi 

2, 9-17 б ҮЖТ №1(1,2), СОӨЖ  2,3 

2 Толық ықтималдық 

формуласы. Байес 

формуласы 

2, 24-31 б ҮЖТ №1(3), СОӨЖ 4 

3 Тәуелсiз қайталамалы 

тәжiрибелер 

2, 31-40 б ҮЖТ №1(4), СОӨЖ 5 

4 Дискреттiк кездейсоқ 

шамалар 

2, 40-55 б ҮЖТ №1(5), СОӨЖ 6 

5 Үзiлiссiз кездейсоқ 

шамалар 

2, 55-80 б ҮЖТ №1(6), СОӨЖ 7 

6 Кездейсоқ шамалардың 

жүйелерi 

2, 82-90 б ҮЖТ №1(7), СОӨЖ 8 

7 Таңдаманың 

сипаттамалары 

2, 110-123 б ҮЖТ №2(1), СОӨЖ 11 

8 Статистикалық бағалау 2, 123-133 б ҮЖТ №1(2), СОӨЖ 12 

9 Болжамдарды тексеру 2, 133-143 б ҮЖТ №1(3,4), СОӨЖ 13 

10 Таңдамалық сызықтық 

регрессия теңдеуі 

2, 149-152 б ҮЖТ №1(5), СОӨЖ 14 

 

 

 

6.2 Бақылау және жеке тапсырмалардың тақырыптары  
 

1.Бақылау жұмысы №1 «Кездейсоқ оқиғалар» 

2.Бақылау жұмысы №2 «Кездейсоқ шамалар» 

3.Үйдiң жеке тапсырмасы №1 «Ықтималдық теориясы» 

4.Үйдiң жеке тапсырмасы №2 «Математикалық статистика» 
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7 Кезеңдiк бақылау сұрақтары  

Кезеңдiк бақылау №1 – бақылау жұмысы 

1 Ықтималдықтың классикалық анықтамасы 

2 Қосу және көбейту теоремалары 

3 Толық ықтималдық формуласы. Байес формуласы. 

4 Тәуелсiз қайталамалы тәжiрибелер. 

Кезеңдiк бақылау №2 – тестiлеу 

1 Таңдаманың статистикалық үлестiрiмi 

2 Таңдаманың сандық сипаттамалары 

3 Таңдама параметрлерiн статистикалық бағалау 
4 Таңдаманың регрессиялық теңдеуi 

 

8 Емтихан сұрақтары 

1. Кездейсоқ оқиға деп не аталады?  

2. Қандай оқиға ақиқат, мүмкiн емес, қолайлы, қарама-қарсы деп аталады?  

3. Қандай оқиғалар үйлесiмдi, үйлесiмсiз деп аталады?  

4. Оқиғалардың толық тобы деп не аталады?  

5. Оқиғаның салыстырмалы жиiлiгi дегенiмiз не? 

6. Оқиға ықтималдығының классикалық анықтамасын тұжырымда. 

7. Алмастырулар, орналастырулар, терулер деп не аталады? 

8. Оқиғалардың қосындысы мен көбейтiндiсiнiң анықтамасын бер.  

9. Үйлесiмсіз оқиғалар үшiн ықтималдықтың қосу теоремасын тұжырымда. 

10. Тәуелсiз оқиғалар үшiн ықтималдықтың көбейту теоремасын тұжырымда.  

11. Үйлесiмдi оқиғалар үшiн ықтималдықтың қосу теоремасын тұжырымда.  

12. Тәуелдi оқиғалар үшiн ықтималдықтың көбейту теоремасын тұжырымда. 
13. Қарама-қарсы оқиғалардың ықтималдығы неге тең? 

14. Ең болмағанда бiр оқиғаның пайда болу ықтималдығы қалай табылады? 

15. Толық ықтималдық формуласын жаз. 

16. Байес формуласын жаз. 

17. Байес формуласы қай жағдайда қолданылады?   

18. Тәуелсiз қайталамалы тәжiрибелердiң мағынасы неде?  

19. Бернулли формуласын жаз. Ол қандай жағдайда қолданылады?  

20. Лапластың локальдық формуласын жаз. 

21. Пуассон формуласын жаз.  

22. Лапластың интегралдық формуласын жаз.  

23. Лаплас және Пуассон формулаларының Бернулли формуласынан 

айырмашылығы неде?  

24. Лапластың локальдық және интегралдық формулаларының айырмашылығы 

неде?  
25. Кездейсоқ шаманың анықтамасын бер.  

26. Қандай кездейсоқ шамалар дискреттiк деп аталады?  

27. Кездейсоқ шаманың үлестiрiм заңы деп не аталады?  

28. Дискреттiк кездейсоқ шаманың негiзгi үлестiрiм заңдары қандай?   

29. Дискреттiк кездейсоқ шаманың математикалық үмiтi деп не аталады?  

30. Кездейсоқ шаманың дисперсиясы деп не аталады?  
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31. Кездейсоқ шаманың орта квадраттық ауытқуы деп не аталады?  

32. Үзiлiссiз кездейсоқ шаманың анықтамасын бер.  

33. Қандай кездейсоқ шамалар үзiлiссiз деп аталады?  

34. Кездейсоқ шаманың үлестiрiм функциясы деп не аталады?  

35. Кездейсоқ шаманың ықтималдықтарының үлестiрiм тығыздығы деп не 

аталады?  

36. Кездейсоқ шаманың қандай үлестiрiмi бiрқалыпты деп аталады?   

37. Кездейсоқ шаманың қандай үлестiрiмi көрсеткiштiк деп аталады?  

38. Кездейсоқ шаманың қандай үлестiрiмi қалыпты деп аталады?  

39. Үзiлiссiз кездейсоқ шаманың математикалық үмiтi қалай есептеледi?  
40. Үзiлiссiз кездейсоқ шаманың дисперсиясы қалай есептеледi? 

41. Чебышев теңсiздiгi және теоремасы не үшін қолданылады? 

42. Бернулли теоремасы арқылы не табуға болады? 

43. Пуассон және Хинчин теоремалары қандай жағдайда қолданылады? 

44. Орталық шектік теоремасы дегеніміз не? 

45. Кездейсоқ шамалардың жүйесі деп не аталады? 

46. Кездейсоқ шамалар жүйесінің үлестірім заңы дегеніміз не?.  

47. Екі кездейсоқ шамалар жүйесінің үлестірім функциясы деп не аталады және 

оның қасиеттері қандай? 

48. Екі кездейсоқ шамалар жүйесінің үлестірім тығыздығы деп не аталады және 

оның қасиеттері қандай? 

49. Екі кездейсоқ шамалар жүйесінің сандық сипаттамаларына не жатады? Олар 

қалай анықталады? 

50. Бас жиынтық деп не аталады?  

51. Таңдамалық жиынтық деп не аталады? 
52. Қандай таңдау тәсiлдерi болады және олар қалай iске асады?  

53. Қандай таңдама репрезентативтi деп аталады?  

54. Вариациялық қатар деп не аталады?  

55. Таңдаманың статистикалық үлестiрiмi деп не аталады?  

56. Жиiлiктер полигоны деп не аталады?  

57. Жиiлiктер гистограммасы деп не аталады?  

58. Үлестiрiмнiң эмпирикалық функциясы деп не аталады және оның қасиеттерi 

қандай?  

59. Белгiсiз параметрдiң статистикалық бағасы деп не аталады?  

60. Статистикалық бағаларға қандай талаптар қойылады?  

61. Қандай баға жылжымаған деп аталады?  

62. Қандай баға тиiмдi деп аталады?  

63. Қандай баға орнықты деп аталады?  

64. Бас және таңдамалық орташалардың анықтамасын бер. Олар қалай 
есептеледi?  

65. Бас және таңдамалық дисперсиялар қалай есептеледi?  

66. Жылжымаған таңдамалық дисперсия қалай анықталады?  

67. Қандай бағалар нүктелiк деп аталады?  

68. Қандай бағалар интервалдық деп аталады?  

69. Сенiмдiлiк интервалы деп не аталады?  
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70.Қалыпты үлестiрiмнiң математикалық үмiтiнiң а сенiмдiлiк интервалы қалай 

анықталады?  

71. Статистикалық болжам дегеніміз не? 

72. Статистикалық болжамның қандай түрлері болады?  

73. Статистикалық болжамды тексерудiң негiзгi принципi қандай? 

74. Статистикалық критерий және кризистік аймақ дегеніміз не? 

75. Үлестірім заңы туралы болжамды тексеруге 2  критерийі қалай 

қолданылады? 

76. Екi шама арасындағы қандай тәуелдiлiк статистикалық деп аталады?  

77. Екi шама арасындағы қандай тәуелдiлiк корреляциялық деп аталады? 

78. Регрессия функциясы деп не аталады? 

79. Регрессия теңдеуi деп не аталады?  

80. Түзу сызықты регрессия теңдеуiнiң параметрлерi қалай есептеледi?  

81. Корреляциялық момент деп не аталады?  
82. Корреляция коэффициентi деп не аталады?  

83. Корреляция коэффициентi қандай мәндердi қабылдай алады?  

84. Сызықты корреляция коэффициентi қалай есептеледi?  

85.  Таңдамалық сызықты регрессия теңдеуiн жаз. 

  

9 Ұсынылған әдебиеттер тiзiмi   

Негiзгi: 

1 Саханов Н.С. Жаңбырбаев Б.С. Жоғарғы математика.- А.: Қайнар, 1993.- 

384б. 

2 Казешев А, Абенов М, Қойлышев Ү. Ықтималдықтар теориясы және 

математикалық статистика бойынша есептер жинағы.– А.: Ғылым, 2005.- 183 б. 

3 Севастьянов Б.А. Курс теории вероятностей и математической статистики. – 

М.: Наука, 1982.- 253 б. 

4 Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика.- М.: 
Высшая школа, 2000.- 479 б. 

5 Гмурман В.Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей и 

математической статистике.- М.: Высшая школа, 2000.- 400 б. 

6 Виленкин Н.Я., Потапов В.Г. Задачник практикум по теории вероятности и 

математической статистике – М. Просвещение, 1979. -108 б. 

7. Кремер Н.Ш. Теория вероятностей и математическая статистика.– М.: 

Юнити, 2000.- 543 б. 

8. Гурский Е.И. Теория вероятностей с элементами математической 

статистики.– М.: Высшая школа, 1971.-327 б. 

 

Қосымша:  
1 Колемаев В.А., Колемаев В.Н. Теория вероятностей и математическая 

статистика.- М.: Инфра, 2001. – 301 б. 

2  Севастьянов Б.А. Чистяков В.П. Зубков А.М. Сборник задач по теории 

вероятностей – М.: Наука, 1989.- 189 б. 
3 Боровков А.А. Теория вероятностей. М.: Наука, 1976. – 352 б. 
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10 Бiлiм деңгейiн бағалау туралы мәлiметтер   

     Студенттiң оқу жетiстiктерiн бақылау мен бағалау блоктiк- рейтинг 

жүйесiнде (БРЖ) iске асырылады. БРЖ баллмен бағаланатын ағымдағы, 

кезеңдiк және қорытынды бақылау жүргiзудi көздейдi. Ағымдағы және кезеңдiк 

бақылау баллдарының қосындысы студенттiң семестрлiк рейтингiн құрайды. 

Пән бойынша қорытынды баға студенттiң семестрлiк рейтингiсi мен студенттiң 

емтиханда алған баллдарының қосындысы бойынша қойылады. Қорытынды 

бағаның 60%-i студенттiң семестрлiк жұмысының қорытындысы, ал 40%-i 

емтиханда алған балл. 

     Ағымдағы бақылау – жүйелi түрде студенттiң бiлiм деңгейiн оқытушы жеке 
сұрақтар мен тақырыптар бойынша практика сабағында және СОӨЖ-да 

тексеру. 

      Кезеңдiк бақылау академиялық кезеңнiң 6-7 және 13-14 апталарында 

жүргiзiледi және студенттiң оқу жетiстiктерiн бағдарламадағы тақырып, бөлiм 

аяқталғанда тексерудi көздейдi. Кезеңдiк бақылауды қайтып жазуға рұқсат 

берiлмейдi!       
     Студенттердiң ағымдағы және кезеңдiк бақылауларының қорытындыларын 

есепке алу және талдау үшiн 8-шi және 14-шi апталарда әрқайсысы 30 баллмен 

бағаланатын 2 семестраралық аттестация өткiзiледi. Аттестация қорытындысы 

компьютердiң мәлiметтер қоймасына енгiзiледi.          

     Аттестация бағасы мен аттестациялық рейтингiлiк баллдың сәйкестiгi 

төмендегi кесте негiзiнде анықталады:  

   
Кредиттiк жүйе Оқу 

пәнiн 

меңгеруi, 
% (балл) 

Студенттiң рейтингi Дәстүрлi 

жүйе 

бойынша 
баға 

Цифрмен 

баға 

Әрiппен 

баға 

Семестрлiк 

рейтингтiң 

максимумы 
ИКИсем 60 балл 

Қорытынды 

рейтингтiң 

максимумы 
ИКИэкз 40 

балл 

4,0 

3,67 

А 

А- 

95 -100 

90 -94 

57 -60 

54 -56 

38 -40 

36 -37 

5 – “өте 

жақсы” 

3,33 

3,0 

2,67 

В+ 

В 

В- 

85 -89 

80 -84 

75 -79 

51 -53 

48 -50 

45 -47 

34 -35 

32 -33 

30  -31 

4 – “жақсы” 

2,33 

2,0 

1,67 
1,33 

1,0 

С+ 

С 

С- 
D+ 

D 

70 -74 

65 –69 

60 -64 
55 –59 

50-54 

42 -44 

39 -41 

36 –38 
33 –35 

30 -32 

28 –29 

26 –27 

24 –25 
22 –23 

20 –21 

3 – “қанағат” 

0 F 0-49 0 -29 0 -19 2 – 

“қанағатсыз” 

 

     Семестраралық екi аттестация қорытындысы бойынша студенттiң ең үлкен 

семестрлiк рейтингi 60 баллды құрайды.  

     Қорытынды бақылауда (емтиханда) студент 40-тан артық емес балл ала 

алады. Ең үлкен қорытынды балл 100 баллға тең.  
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     Жағымды қорытынды баға алу үшiн студент семестраралық 

аттестациялардың қорытындысы бойынша емтиханға жiберiлуi, емтиханда 20 -

дан кем емес балл алуы және семестрлiк және қорытынды рейтингiсiнiң 

қосындысында 50-ден кем емес балл алуы қажет.  

     Егер семестрлiк рейтингi  30-дан кем болса, онда студент емтихан 

тапсыруға жiберiлмейдi!  

 

11 Пәндi оқытудың саясаты мен процедурасы   

            Пәндi жақсы меңгеру және жоғары қорытынды балл алу үшiн мыналар 

қажет:  
- дәрiстiк және практикалық сабақтарда ұялы телефонды сөндiрiп қою; 

- дәрiстiк және практикалық сабақтарға әрдайым қатысу;  

- сабақта тәртiп сақтау; 

- аудиторияда сырт киiммен отыруға тиым салыну;  

- оқу процесiне белсендi қатысу (тапсырманы уақытында орындау);  

- алған бiлiмдi, бiлiктi және дағдыны бақылауға дайын болу ( бақылау алдын -

ала хабарланбай өткiзiлуi мүмкiн);  

- оқытушылар мен студенттерге сыпайы, шыдамды, қайырымды болу;  

- жеке тапсырмаларды көрсетiлген мерзiмде тапсыру;  

- келесi болатын практикалық сабақтарға сол тақырыптың теориясын қайталау 

және әр оқу сабағында өткен материалды тапсыруға мiндеттi;   

- оқу материалдарын меңгеру дәрежесi тестпен тексерiледi.  

     Студенттер барлық аудиториялық сабақтарға мiндеттi түрде қатысуы 

және сабаққа кешiкпей келуi қажет!!!  
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12 Бақылау түрi және формасы бойынша балл үлестiрiмi   

 
 

№ 

Б
ақ

ы
л
ау

 т
ү
р
i 

 

 

 

 
Бақылау 

нысаны 

 

 Б
ал

л
д

ар
 

Апталар Рейтинг 

1
 

2
 

3
 

4
 

5
 

6
 

7
 

8
 

ат
те

ст
ац

и
я

 

9
 

1
0
 

1
1
 

1
2
 

1
3
 

1
4
 

1
5
 

ат
те

ст
ац

и
я

 

С
ем

ес
тр

л
iк

 

Қ
о
р
ы

ты
н

д
ы

 

Ж
ал

п
ы

 

(қ
о
р
ы

ты
н

д
ы

 б
ал

л
 

) 

1 АБ 
Дәрiс 

конспектi 
1   *    *  2         2  2 

2 АБ 
Ауызша 

сұрау 
2  * * * * *   10  * * * * *  10 20  20 

3 КБ Тестiк сұрау 5      *   5      *  5 10  10 

6 АБ ҮЖТ 1  * * * * * * * 7  * * * * *  10 18  18 

7 АБ 
Бақылау 

жұмысы 
5      *   6     *   5 10  10 

8 ҚБ Емтихан 40                   40 40 

9  
Барлық 

балл 
         30        30 60 40 100 

Блок № 1. Ықтималдықтар теориясы 2.Математикалық статистика 

 

1-ескерту. Сабаққа қатыспағаны үшiн айыптау балл тағайындалған (бiр сабаққа – 0,2 балл).  
2-ескерту. Аудиториялық сабақтың 50%-не қатыспаған студентке аттестация қорытындысы бойынша 0 балл қойылады.



Дәріс тезистері 

 

1-тақырып. Кездейсоқ оқиғалар 

 

Дәрiс мақсаты: Студенттердi ықтималдықтар теориясының негiзгi 

ұғымдарымен таныстыру.  

 

Қарастырылатын сұрақтар тiзiмi: 

1. Ықтималдықтар теориясы пәні. 

2. Ықтималдықтар теориясының негізгі ұғымдары 
3. Ықтималдықтың анықтамалары.  

4. Комбинаторика элементтерi. 

 

     Экономика ғылымының негізгі міндеті – нақты процестер бағынатын 

заңдылықтарды анықтау және зерттеу. Ал заңдылықтарды білу ол процестер 

қалай өтетінін алдын ала болжауға мүмкіндік береді. Сондықтан олар 

жоспарлауда, басқаруда және болжауда кеңінен қолданылады, 

     Ықтималдықтар теориясы- кездейсоқ құбылыстардың заңдылықтарын 

зерттейтін математикалық ғылым. 

     Ықтималдықтар теориясының негізі ұғымы- оқиға. Оқиға тәжірибенің 

нәтижесі. Нәтижесін бақылауға болатын белгілі бір шарттар комплексінің 

орындалуы тәжірибе деп аталады. Оқиғалар жиыны оқиғалар кеңістігі деп 

аталады және  nwww ,...,, 21  деп жазылады. Оқиға латынның бас әріптері А, В, 

С, ... арқылы белгіленеді. 
Мысал. Тиын лақтырылды – тәжірибе. А- елтаңба түсті, В- сан түсті -  оқиға. 

 ВА,  

Анықтама  Белгiлi бiр шарттар комплексi орындалғанда болуы да болмауы да 

мүмкiн оқиға кездейсоқ оқиға деп аталады. 

Анықтама Егер тәжiрибе нәтижесiнде оқиға мiндеттi түрде пайда болса (пайда 

болмаса), онда ол ақиқат (мүмкiн емес) оқиға деп аталады. 

Мысал. Ойын сүйегі лақтырылды. 7 ұпай түсті - мүмкін емес, жұп ұпай түсті – 

кездейсоқ, ал алтыдан артық емес ұпай түсті – ақиқат оқиға.    

Анықтама А және В оқиғалары бiрге пайда бола алса (бола алмаса) олар 

үйлесiмдi (үйлесiмсiз) деп аталады.  

Анықтама Егер А оқиғасы пайда болуы нәтижесiнде В оқиғасы да пайда болса, 

онда  А оқиғасы В оқиғасына қолайлы деп аталады. 

Мысал.  А - 3 ұпай түсті, В – тақ ұпай түсті. 

Анықтама  А оқиғасы пайда болмады дегендi бiлдiретiн А  оқиғасы А 

оқиғасына қарама-қарсы оқиға деп аталады. 

  А - оқ нысанаға тиді, А - оқ нысанаға тимеді. 

Анықтама Тәжiрибе нәтижесiнде ең болмағанда бiреуi пайда болатын 

оқиғалар жиыны толық топ деп аталады. 

 Мысал. Ойын сүйегі лақтырылды.  iАi   ұпай түсті  i= 6,1 . Осы оқиғалар 

 654321 ,,,,, AAAAAA  толық топ құрады.   
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     Оқиғаның пайда болу мүмкіншілігінің дәрежесін сипаттайтын  сан 

ықтималдық деп аталады. Р(А) деп белгіленеді.  

Анықтама (классикалық) А оқиғасының  ықтималдығы деп осы оқиғаға 

қолайлы жағдайлар санының барлық жағдайлар санына қатынасы аталады, яғни 

n

m
АР )( , мұнда n – тәжiрибенiң өзара үйлесiмсiз, теңмүмкiндi нәтижелерiнiң 

саны; ал  m – А оқиғасы пайда болуына қолайлы нәтижелер саны. 

Мысал. Екі тиын лақтырылды сонда ең болмағанда бір рет елтаңба түсу  

ықтималдығын тап. 75,0
4

3
)( АР . 

Ықтималдықтың қасиеттері: 

1. Ақиқат оқиға ықтималдығы 1-ге тең 

2. Мүмкін емес оқиға  ықтималдығы 0-ге тең 

3. кездейсоқ оқиға ықтималдығы 0 <P(A)<1. 

Анықтама Оқиға пайда болған тәжирибелер санының барлық тәжирибелер 
санына қатынасы салыстырмалы  жиілік деп аталады  

n

m
AW )(  

Мысал. Атқыш нысанаға 20 оқ атты. Оның 18-і нысанаға тиді. Оқтың нысанаға 

тиюінің салыстырмалы жиілігін тап. 

Анықтама (статистикалық) А оқиғасының ықтималдығы деп тәжірибе саны 

өте үлкен болғанда төңірегінде салыстырмалы жиілік топталатын Р(А) саны 

аталады. 
 AWАР

n 
 lim)(  

Мысал. Төмендегі кесте бойынша статистикалық анықтама көмегімен елтаңба 

түсу ықтималдығын тап. 

 

Лақтыру саны Елтаңба түсті Салыстырмалы жиілік 

4040 

12000 

24000 

2048 

6019 

12012 

0,5080                                             

0,5016                                          

0,5005 

 Р(А)=0,5 

 
Анықтама (геометриялық) А оқиғасы пайда болуына қолайлы облыс 

өлшемінің барлық облыс өлшеміне қатынасы геометриялық ықтималдық деп 

аталады. 

)(

)(
)(

Gm

gm
AP   

     Түрлі комбинациялар санын есептеумен айналысатын математика бөлімі 

комбинаторика деп аталады. 

Анықтама Берілген n элементтен m элемент бойынша орналастырулар деп  

бір-бірінен элементтерінің не құрамы, не орналасу реті бойынша 

ажыратылатын m элементтен тұратын комбинациялар аталады. 
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     Орналастырулар саны мына формуламен есептеледі: 

    1....21  mnnnnАm

n  немесе  
!)(

!

mn

n
Am

n


  

Мысал 1,2,3,4 цифрларынан қанша үш таңбалы сан құруға болады? 

Анықтама n элементтен құрылған алмастырулар деп бiр-бiрiнен 

элементтерінiң орналасу ретi бойынша ажыратылатын   

                     n элементтен тұратын комбинациялар  аталады. 

Алмастырулар санын есептеу формуласы: !nРn   (эн факториал). 

Мысал. 1,2,3,4 цифрларынан қанша  төрт  таңбалы сан құруға болады. 

Анықтама n элементтен m элемент бойынша терулер деп  бiр-бiрiнен  

элементтерінің құрамы бойынша ажыратылатын m элементтен тұратын 

комбинациялар аталады. 

Терулер санын есептеу формуласы  
 !!

!

mnm

n
Сm

n


  

Мысал. 25 студенті бар топтан кезекшілікке 3 студентті қанша тәсілмен алуға 

болады?  

 

Әдебиеттер: 4, 17-23 б;   8, 8-15 б       

 

Тексеруге арналған сұрақтар: 

1. Кездейсоқ оқиға деп не аталады?  

2. Қандай оқиға ақиқат, мүмкiн емес, қолайлы, қарама-қарсы деп аталады?  

3. Қандай оқиғалар үйлесiмдi, үйлесiмсiз деп аталады?  

4. Оқиғалардың толық тобы деп не аталады?  

5. Оқиғаның салыстырмалы жиiлiгi дегенiмiз не? 

6. Оқиға ықтималдығының классикалық анықтамасын тұжырымда. 

7. Алмастырулар, орналастырулар, терулер деп не аталады? 

 

2-тақырып Қосу және көбейту теоремалары  

 
Дәрiс мақсаты: Оқиғалардың қосындысы мен көбейтіндісі ұғымдарын енгізу 

және студенттердi қосу мен көбейту теоремаларымен таныстыру.  

 

Қарастырылатын сұрақтар тiзiмi: 

1. Оқиғаларға қолданылатын амалдар. 

2. Қосу теоремалары. 

3. Көбейту теоремалары. 

 

Анықтама  А және В оқиғаларының қосындысы деп олардың ең болмағанда 

бiреуi пайда болатын С=А+В  оқиғасы аталады. 

Анықтама  А және В оқиғаларының көбейтiндiсi деп олардың екеуi де пайда 

болатын D=АВ оқиғасы аталады. 
Анықтама Бірнеше оқиғалардың тәжірибе нәтижесінде ең болмағанда біреуі 

пайда болуы оқиғалардың қосындысы деп аталады. 
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В = 
nААА  ...21
 

АнықтамаТәжірибе нәтижесінде бірнеше оқиғалардың бірге пайда болуы  

оқиғалардың көбейтіндісі деп аталады.  

В= nААА  ...21  

Анықтама  Егер А оқиғасының пайда болуы В оқиғасының пайда болу 

ықтималдығын өзгертпесе, онда В оқиғасы А оқиғасынан тәуелсіз деп аталады. 

Анықтама А оқиғасы пайда болғаннан соң табылған В оқиғасының 

ықтималдығы шартты ықтималдық  деп аталады және )(ВРА деп белгіленеді. 

Теорема Үйлесiмсiз екі оқиғаның қосындысының ықтималдығы олардың 
ықтималдықтарының қосындысына тең  
                                                 )()()( ВРАРВАР   

     Осы теорема жалпы түрде былай оқылады: үйлесiмсiз оқиғалардың 

қосындысының ықтималдығы олардың ықтималдықтарының  қосындысына тең   

       NN APAPAPАААР  ...... 2121  

Салдар Толық топ құрайтын оқиғалардың ықтималдықтарының қосындысы     

бірге тең       1...21  NAPAPAP . 

Салдар Қарама- қарсы оқиғалардың ықтималдықтарының қосындысы бірге тең  

Р(А)+   1АР  

Теорема Тәуелсіз екі оқиғаның көбейтіндісінің ықтималдығы олардың 

ықтималдықтарының көбейтіндісіне тең  

)()()( ВРАРАВР   

     Осы теорема жалпы түрде былай оқылады: тәуелсіз оқиғалардың 

көбейтіндісінің ықтималдығы олардың ықтималдықтарының көбейтіндісіне тең   
       NN APAPAPАААР  ...... 2121  

Теорема Үйлесімді екі оқиғаның ең болмағанда біреуі пайда болу 

ықтималдығы осы оқиғалардың ықтималдықтарының қосындысы мен олардың 

бірге пайда болу ықтималдығының айырмасына тең  

)()()( ВРАРВАР  - )(АВР . 

Анықтама  Егер бірнеше оқиғалардан тұратын жиынның әр оқиғасы қалған 

оқиғалардың кез келген комбинациясымен тәуелсіз болса, онда ол оқиғалар 

жиынтықта тәуелсіз деп аталады. 

Теорема Жиынтықта тәуелсіз nААА ,...,, 21 оқиғаларының ең болмағанда біреуінің 

пайда болу ықтималдығы бір мен олардың қарама-қарсы оқиғаларының 

ықтималдықтарының көбейтіндісінің  айырмасына тең  
       NAPAPAPАР  ...1 21  

Салдар Егер тААА ,...,, 21  оқиғаларының пайда болу ықтималдықтары өзара тең 

және р болса, онда ол оқиғалардың ең болмағанда біреуі пайда болу 

ықтималдығы тqAP 1)( . 

Теорема Екі тәуелді оқиғаның бірге пайда болу ықтималдығы бірінші оқиғаның 

ықтималдығы мен екінші оқиғаның шартты ықтималдығының көбейтіндісіне 

тең. 

)()()( ВРАРАВР А  
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Әдебиеттер: 4, 31-38 б;   8, 24-27 б       

 

Тексеруге арналған сұрақтар: 

1. Оқиғалардың қосындысы мен көбейтiндiсiнiң анықтамасын бер.  

2. Үйлесiмсіз оқиғалар үшiн ықтималдықтың қосу теоремасын тұжырымда. 

3. Тәуелсiз оқиғалар үшiн ықтималдықтың көбейту теоремасын тұжырымда.  

4. Үйлесiмдi оқиғалар үшiн ықтималдықтың қосу теоремасын тұжырымда.  

5. Тәуелдi оқиғалар үшiн ықтималдықтың көбейту теоремасын тұжырымда.  

6  Қарама-қарсы оқиғалардың ықтималдығы неге тең? 
7. Ең болмағанда бiр оқиғаның пайда болу ықтималдығы қалай табылады? 

 
3-тақырып Толық ықтималдық формуласы. Байес формуласы  

 

Дәрiс мақсаты: Студенттердi толық ықтималдық және Байес  

формулаларымен таныстыру, оларды есеп шығарғанда қолдануға үйрету.  

 

Қарастырылатын сұрақтар тiзiмi: 

1. Толық ықтималдық формуласы. 

2. Байес формуласы. 

3. Толық ытималдық және Байес формулаларының қолданылулары. 

 

Теорема Егер А оқиғасы толық топ құрайтын nВВВ ,...,, 21 оқиғалардың (болжам) 

біреуі пайда болғанда ғана пайда болса, онда А оқиғасының пайда болу 

ықтималдығы осы оқиғалардың (болжамдар) ықтималдығы мен А 
оқиғасынының шартты ықтималдығының көбейтінділерінің қосындысына тең 

)()(...)()()()()(
21 21 APВРАРВРАРВРАР

nBnВВ 
 

Теорема Тәжірибе жүргізілген соң болжам оқиғаның ықтималдығы тәжірибе 

жүргізілгенге дейінгі болжам оқиға ықтималдығы мен оған сәйкес шартты 

ықтималдықтың көбейтіндісінің осы оқиғаның толық ықтималдығына 

қатынасына тең. 

)(

)()(
)(

AP

APBP
BP iBi

iА




,
  

            мұнда )(АР  - А оқиғасының толық ықтималдығы. 

Мысал.  Автозаводқа үш заводтан двигательдер келіп түсті. Бірінші заводтан 

10, екіншіден - 6 және үшіншіден - 4 двигатель келді. Бұл двигательдердің 

гарантия кезінде тоқтаусыз жұмыс істеу ықтималдықтары сәйкес 0,9; 0,8; 0,7. 

 а) машинаға қойылған двигатель гарантия кезінде тоқтаусыз жұмыс істеу 

ықтималдығын тап 

 в) гарантия кезінде тоқтаусыз жұмыс істеген машина бірінші, екінші заводтан 

болу ықтималдығын тап. 

Шешуі:  А- гарантия кезінде машина тоқтаусыз жұмыс істеді; 

   В1- машинаға бірінші заводтың двигателі қойылған; 

   В2 -  машинаға екінші заводтың двигателі қойылған; 
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   В3 -  машинаға үшінші заводтың двигателі қойылған 

           )(
1

АРВ =0,9,     )(
2

АРВ =0,8,      )(
3

АРВ  =0,7.   

а) Р(А)= ?   PA(B1)=?   PA(B2)=?  

     Кездейсоқ  алынған машинаның тоқтаусыз жұмыс істеу ықтималдығын 

табуға толық ықтималдық формуласын пайдаланамыз: 

                   Р(А)=Р(B1) · )(
2

АРВ + Р(B2) · )(
2

АРВ + Р(B3) · )(
3

АРВ   

Р(B1)= 5,0
20

10
 ,    Р(B2)= 3,0

20

6
 ,    Р(B3)= 2,0

20

4
 , 

P(A) = 0,5·0,9 + 0,3·0,8 + 0,2·0,7 = 0,83. 

     Гарантия кезінде тоқтаусыз жұмыс істеген машина бірінші (екінші) заводтан 

болу ықтималдығын табуға Байес формуласын қолданамыз: 

РА(В1)=
)(

)()(
11

АР

АРВР В
= 

0,83

·0,95,0
= 0,54, 

РА(В2)=
)(

)()(
22

АР

АРВР В
= 

0,83

·0,83,0
= 0,29. 

 

Әдебиеттер: 4, 48-53 б;   8, 34-38 б       

 

Тексеруге арналған сұрақтар: 
1. Толық ықтималдық формуласын жаз. 

2. Байес формуласын жаз. 

3. Байес формуласы қай жағдайда қолданылады?   

 

4-тақырып Тәуелсiз қайталамалы тәжiрибелер 

 

Дәрiс мақсаты: Тәуелсiз қайталамалы тәжiрибелерде пайда болатын 

оқиғалардың ықтималдығын анықтау.  

 

Қарастырылатын сұрақтар тiзiмi: 

1. Бернулли формуласы. 

2. Лапластың локальдық формуласы.  

3. Пуассон формуласы. 
4. Лапластың интегралдық формуласы. 

 

     Егер бірнеше тәжірибелер жүргізілгенде А оқиғасының пайда болу 

ықтималдығы әр тәжірибеде басқа тәжірибелер нәтижесінен тәуелсіз болса, 

ондай тәжірибелер А оқиғасына қарағанда тәуелсіз деп аталады. 

 

Теорема (Бернулли) Егер А оқиғасының пайда болу ықтималдығы р әр 

тәжірибеде тұрақты болса, онда А оқиғасының n тәуелсіз тәжірибеде m рет 

пайда болу ықтималдығы  

  mnmm

nn qpCmР  , мұнда pq 1  
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Теорема (Пуассон) Егер тәжірибе саны n шексіз артқанда  n  А 

оқиғасының әр тәжірибеде пайда болу  ықтималдығы нольге ұмтылса  0p  

және pn  көбейтіндісі тұрақты   санына ұмтылса   pn , онда n 

тәжірибеде А оқиғасының m рет пайда болу ықтималдығы мына теңдікті 

қанағаттандырады:  

   


 е

m
mP

m

n
n !
lim , мұнда   = np .  

Осы теңдікті басқаша былай жазуға болады:   е
т

тР
т

n
!

)(
 

Теорема Егер әр тәжірибеде А оқиғасының пайда болу ықтималдығы тұрақты 

және 0 мен 1-ден өзгеше болса, онда n тәуелсіз тәжірибеде (n өте үлкен сан) А 

оқиғасының т рет пайда болу ықтималдығы жуықтап алғанда мынаған тең
   

,)(
npq

x
тРn




   мұнда    

 
npq

npm
xex

x





,
2

1
2

2




 
Бұл теорема Муавр-Лапластың локальдық теоремасы деп аталады. 

Теорема Егер А оқиғасының пайда болу ықтималдығы р әр тәжірибеде тұрақты 

және  0 мен 1-ден  өзгеше болса, онда n тәжірибеде (n өте үлкен сан) А 

оқиғасының т пайда болу саны 1m  және 2m  сандарымен шектелу ықтималдығы 

жуықтап алғанда мынаған тең:    )()( 1221 хФхФmmmPn   

Мұнда dxехФ

х
х

2

0

2

2

1
)(






  Лаплас функциясы деп аталады. 

Бұл теорема Муавр-Лапластың интегралдық теоремасы деп аталады. 

Ескерту 1.  Лаплас және Пуассон формулалары ықтималдықтың n өскен сайын 

дәлдiгi артатын жуық мәндерiн бередi. 

Ескерту 2. )(х  және Ф (х) функцияларының мәндерi кестеде келтiрiлген, ол 

кез келген ықтималдықтар теориясы және математикалық статистика 

оқулықтарында, есептер жинағында бар. Мұнда )(х  жұп, ал Ф (х) тақ функция 

екенiн ескеру қажет. 

 

Әдебиеттер: 4, 55-63 б;   8, 38-42 б       

 

Тексеруге арналған сұрақтар: 
1. Тәуелсiз қайталамалы тәжiрибелердiң мағынасы неде?  

2. Бернулли формуласын жаз. Ол қандай жағдайда қолданылады?  

3. Лапластың локальдық формуласын жаз. 

4. Пуассон формуласын жаз.  

5. Лапластың интегралдық формуласын жаз.  

6. Лаплас және Пуассон формулаларының Бернулли формуласынан 

айырмашылығы неде?  

7. Лапластың локальдық және интегралдық формулаларының айырмашылығы 

неде?  
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5-тақырып. Дискреттi кездейсоқ шамалар 

 

Дәрiс мақсаты: Дискреттi кездейсоқ шамалар және олардың сандық 

сипаттамалары ұғымдарын енгiзу. 

 

Қарастырылатын сұрақтар тiзiмi: 

1. Кездейсоқ шаманың анықтамасы. 

2. Кездейсоқ шаманың үлестiрiм заңы.  

3. Дискреттi кездейсоқ шаманың негiзгi үлестiрiм заңдары.  

4. Дискреттi кездейсоқ шаманың  сандық сипаттамалары.  
 

Анықтама. Кездейсоқ себептен тәуелдi, алдын-ала белгiсiз бiр мүмкiн мәндi  

тәжiрибе нәтижесiнде қабылдайтын шама кездейсоқ деп аталады.   

Анықтама. Мәндерi саналатын жиын  құратын шама  (элементтерiн 

нөмiрлеуге болатын жиын) дискреттi кездейсоқ шама  деп аталады.  

Анықтама.  Кездейсоқ шаманың мүмкiн мәндерi мен сәйкес ықтималдықтары 

арасындағы қатынасты тағайындайтын заң кездейсоқ шаманың үлестiрiм заңы 

деп аталады.  

Дискреттi кездейсоқ шаманың үлестiрiм заңы кесте арқылы берiледi:  

 

iх  
1x  

2x  . .  . 
nx  

iр  
1p  2p  . . . 

np  

мұнда  iр =1. 

Мысал. Ақша лотореясында 100 билетке бiр 20000 теңге, екi 10000 теңге және 

он 1000 теңге ұтыс бар. Х – бiр билет алған ойыншыға түскен ұтыс кездейсоқ 

шамасының үлестiрiм заңын тап.  
Шешуi. Х- тiң мүмкiн мәндерi: х1=20000,   х2=10000,  х3 =1000,  х4=0. Оның 

сәйкес ықтималдықтары мынаған тең:  

 р1=0,01,  р2=0,02,  р3=0,1,   р4=1 – ( р1 +  р2 +  р3) = 1 – 0,13 = 0,87. Сонда 

iзделiнген үлестiрiм заңы мына түрде болады:  

 

  iх  20000 10000 1000 0 

iр  0,01 0,02 0,1 0,87 

 

       Кездейсоқ шамалар әрқайсысының өз үлестiрiм заңдары болатын кластарға 

бөлiнедi. Дискреттi кездейсоқ шамалардың үлестiрiмдерiнiң кейбiр түрлерiн 

қарастыралық.  

 

1. Биномдық үлестiрiм заңы. Бұл заң бойынша Х – n тәуелсiз тәжiрибелерде 

оқиғаның пайда болу саны кездейсоқ шамасы үлестiрiмдi. Ол 0,1,2,…, m,…, n  

мәндерiн мына ықтималдықпен қабылдайды: 
mnmm

nn qpCmР )(  , мұнда  

,1 pq     m =0,1,…, n. 
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2. Пуассон үлестiрiм заңы. Х  - n тәуелсiз тәжiрибеде сирек оқиғаның пайда 

болу саны кездейсоқ шамасы мәндерiн қабылдау ықтималдығы:  

                              
  е

m
mР

m

n
!

)( , где   = np ,  m =0,1,…, n. 

 

3. Геометриялық үлестiрiм заңы. Х  - n тәуелсiз тәжiрибеде ең алғаш рет 

оқиға пайда болғанға дейiнгi тәжiрибелер саны. Ол 1,2,…, m,… мәндерiн мына 

ықтималдықпен қабылдайды:  
1)(  mpqmХР , где  ,1 pq   m =1,2,… 

 

4. Гипергеометриялық үлестiрiм заңы. N объектiнiң iшiнде М объектiде 

альтернативтi қасиет бар болсын. Сонда Х- кездейсоқ алынған n объектiнiң 

iшiнде осы қасиетi бар элементтер саны.  Х-тiң  m мәнiн қабылдау 

ықтималдығы мынаған тең:  n

N

mn

MN

m

M

C

CC
mХР



 )( ,  

мұнда  m =0,1,2,…, min(n;M).    

Анықтама Дискреттi кездейсоқ шаманың математикалық үмiтi деп оның 

мүмкiн мәндерi мен сәйкес ықтималдықтарының көбейтiндiлерiнiң қосындысы 

аталады:  

)(ХМ 


n

i
ii px

1  

Анықтама Кездейсоқ шама мен оның математикалық үмiтiнiң айырмасы 

ауытқу деп аталады: )(Х = Х – М(Х) 

Анықтама Кездейсоқ шаманың дисперсиясы  деп шаманың өз математикалық 

үмiтiнен ауыткуының квадратының математикалық үмiтi аталады: 

)(XD = М[X - M(X)]
2
. 

Дисперсияны есептеу үшiн мына формуланы қолдану ыңғайлы:  

 22 )()()( XMXMXD   

Анықтама Кездейсоқ шаманың орта квадраттық ауытқуы деп дисперсияның 

квадрат түбiрiне тең шама  аталады:  )()( XDХ  . 

 

Математикалық үмiттің негiзгi қасиеттерi: 
1. М(С) = С 

2. М(СХ) = С М(Х) 

3. М(ХУ) =  М(Х) М(У) 

4. М(ХУ) =  М(Х)  М(У) 

 

Дисперсияның негiзгi қасиеттерi:   

 

1. D(С) = 0 

2. D(СХ) = С
2
D(Х) 

3. D(ХУ) =  D(Х) + D(У) 



 22 

Үлестiрiм заңы Биномдық Пуассон Геометриялық 

Математикалық үмiт M(X)=np M(X)=   M(X)=1/р 

 

Дисперсия 

 

D(X)=npq 

 

D(X)=   
D(X)= 

2p

q
 

 

     Дискретті кездейсоқ шаманың модасы М0  деп оның ықтималдығы ең үлкен 

мәні аталады. Үзіліссіз кездейсоқ шаманың модасы деп кездейсоқ шаманың 

үлестірім тығыздығы ең үлкен болатын мәні аталады, яғни  f(M0) = max. 

     Х  кездейсоқ шамасының медианасы Ме  деп оған қарағанда кездейсоқ шама 

үлкен немесе кіші мән қабылдау ықтималдықтары тең болатын мәні аталады, 

яғни P(X< Ме ) = P(X> Ме ). 

     Х  кездейсоқ шамасының k–ретті бастапқы моменті деп Х
k
  шамасының 

математикалық үміті аталады, яғни  vk = M(X
k
). 

     Х  кездейсоқ шамасының k–ретті орталық моменті деп [Х-M(X)]
k
  

шамасының математикалық үміті аталады, яғни   k = M[Х-M(X)]
k
 . 

 

Әдебиеттер: 4, 64-100 б;   8, 50-52 б       

 

Тексеруге арналған сұрақтар: 

1. Кездейсоқ шаманың анықтамасын бер.  

2. Қандай кездейсоқ шамалар дискреттi деп аталады?  
3. Кездейсоқ шаманың үлестiрiм заңы деп не аталады?  

4. Дискреттi кездейсоқ шаманың негiзгi үлестiрiм заңдары қандай?   

5. Дискреттi кездейсоқ шаманың математикалық үмiтi деп не аталады?  

6. Кездейсоқ шаманың дисперсиясы деп не аталады?  

7. Кездейсоқ шаманың орта квадраттық ауытқуы деп не аталады?  

 

6-тақырып. Үзiлiссiз кездейсоқ шамалар 

 

Дәрiс мақсаты: Үзiлiссiз кездейсоқ шамалардың үлестiрiм заңдары мен сандық 

сипаттамаларын таныстыру.  

 

Қарастырылатын сұрақтар тiзiмi: 

1. Үзiлiссiз кездейсоқ шаманың анықтамасы.  

2. Кездейсоқ шаманың үлестiрiм функциясы және оның қасиеттерi. 

3. Кездейсоқ шаманың үлестiрiм тығыздығы және оның қасиеттерi.  
4. Үзiлiссiз кездейсоқ шаманың негiзгi үлестiрiм заңдары. 

5. Үзiлiссiз кездейсоқ шаманың сандық сипаттамалары.  

 

Анықтама Кейбiр шектелген немесе шексiз интервалдан кез келген мән 

қабылдайтын шама  үзiлiссiз кездейсоқ шама деп аталады.  

       Үзiлiссiз кездейсоқ шаманың үлестiрiм заңы үлестiрiм функциясы немесе 

үлестiрiм тығыздығы арқылы берiлуi мүмкiн.          
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Анықтама Х кездейсоқ шамасының ықтималдықтарының үлестiрiм 

функциясы )(xF  деп х-тiң әрбiр мәнi үшiн Х кездейсоқ шамасы  

                    х-тен кем мән қабылдау ықтималдығын анықтайтын функция 

аталады:  )()( xXPxF  . 

         

Үлестiрiм функциясының қасиеттерi: 

1. Функция мәндерi [0,1] кесiндiсiне тиiстi: 1)(0  xF . 

2. Үлестiрiм функциясы кемiмейтiн функция: егер х2 > х1 болса )()( 12 xFxF  . 

3. Егер Х  кездейсоқ шамасының барлық мүмкiн мәндерi (а;в) интервалына 

тиiстi болса, онда х  а   болғанда F(x)=0  және х  в  болғанда F(x)=1.  

Салдар 1. )()()(  FFXP  . 

Салдар 2.  Х  үзiлiссiз кездейсоқ шамасының нақты бiр мән қабылдау 

ықтималдығы нольге тең.  

Салдар 3. Егер Х  кездейсоқ шамасының мүмкiн мәндерi осьтiң барлық 

бойында орналасса, онда 
x

lim F(x)=0,    
x

lim F(x)=1. 

Анықтама Үлестiрiм функциясының туындысы ықтималдықтар үлестiрiмiнiң 

тығыздығы деп аталады: )()( xFxf  . 

 

Теорема Х үзiлiссiз кездейсоқ шамасының ),(   интервалынан мән қабылдау 

ықтималдығы мына формуламен анықталады: 





 dxxfXP )((  

Үлестiрiм тығыздығының негiзгi қасиеттерi: 

1. Үлестiрiм тығыздығы терiс емес функция: f(x) 0. 

2. Интегралдау шегi барлық сан осi болғанда үлестiрiм тығыздығының 

меншiксiз интегралы бiрге тең: 1)( 




dxxf . 

Салдар. Егер Х  кездейсоқ шамасының барлық мүмкiн мәндерi (а, в) 

интервалында жатса, онда 1)( 
в

а

dxxf . 

                   

Үзiлiссiз кездейсоқ шаманың кейбiр үлестiрiм түрлерiн қарастыралық.                                                                                      

 

1.Бiрқалыпты үлестiрiм заңы – кездейсоқ шаманың мүмкiн мәндерiнiң 

интервалында үлестiрiм тығыздығы өзгермейтiн үлестiрiм:  













вхахегер

вхаегер
авxf

,,0

,
1

)(  
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2. Көрсеткiштiк (экспоненталық) үлестiрiм заңы – параметрi   болатын 

үлестiрiм, егер ықтималдықтар тығыздығы мына түрде болса:  












0,0

0,
)(

хегер

хегере
xf

х
. 

3. Қалыпты үлестiрiм заңы (Гаусс заңы) параметрлерi а және  , егер оның 

ықтималдықтар тығыздығы мына түрде болса:  

2

2

2

)(

2

1
)( 







ax

exf . 

        Параметрлерi а=0, σ =1 болатын кездейсоқ шаманың қалыпты үлестiрiм 

заңы стандартты немесе мөлшерленген деп аталады. Мөлшерленген 

үлестiрiмнiң ықтималдықтар тығыздығы мына түрде болады: 2

2

2

1
)(

x

exf





.  

dtexФ

х t





0

2

2

2

1
)(


 функциясы Лаплас функциясы деп аталады. Оның мәндерi 

кестеден анықталады.  

Теорема. Қалыпты заңмен үлестiрiмдi Х кездейсоқ шамасының математикалық 

үмiтi а параметрiне тең, ал дисперсиясы -
2
, яғни  М(Х) = а, D(Х) = 

2
.  

        Х  қалыпты үлестiрiмдi шамасы ),(   интервалына тиiстi мән қабылдау 

ықтималдығы мына формуламен анықталады: 


























а
Ф

а
ФXР )(  , 

мұнда Ф (х) – Лаплас функциясы. 

        Қалыпты кездейсоқ шаманың өз математикалық үмiтiнен ауытқуы 0  

шамасынан кем болу ықтималдығы мынаған тең: 











 ФaXP 2)( . 

         Дискреттiк кездейсоқ шаманың сандық сипаттамаларының  анықтамалары 

үзiлiссiз кездейсоқ шамаға да қолданылады. Ерекшелiгi формулаларда 

қосындының орнына олардың интегралдары алынады:  

)(ХМ 




dxxfx )(
,   )(ХD  





 dxxfXMx )()(
2 ,   






22 )()()( XMdxxfxXD  

Әдебиеттер: 4, 111-155 б;   8, 52-94 б       

 

Тексеруге арналған сұрақтар: 

1. Үзiлiссiз кездейсоқ шаманың анықтамасын бер.  

2. Қандай кездейсоқ шамалар үзiлiссiз деп аталады?  

3. Кездейсоқ шаманың үлестiрiм функциясы деп не аталады?  

4. Кездейсоқ шаманың ықтималдықтарының үлестiрiм тығыздығын анықта?  
5. Кездейсоқ шаманың қандай үлестiрiмi бiрқалыпты деп аталады?   

6. Кездейсоқ шаманың қандай үлестiрiмi көрсеткiштiк деп аталады?  

7. Кездейсоқ шаманың қандай үлестiрiмi қалыпты деп аталады?  

8. Үзiлiссiз кездейсоқ шаманың математикалық үмiтi қалай есептеледi?  

9. Үзiлiссiз кездейсоқ шаманың дисперсиясы қалай есептеледi? 
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7-тақырып Үлкен сандар заңы   

 

Дәрiс мақсаты: Үлкен сандар заңына жататын теоремаларды бiлу және       

оларды есеп шығаруға қолданып үйрену. 

 

Қарастырылатын сұрақтар тiзiмi: 

1. Үлкен сандар заңы ұғымы. 

2. Чебышев теңсiздiгi және теоремасы. 

3. Бернулли теоремасы. 

4. Пуассон және Хинчин теоремалары. 
5. Орталық шектік теорема 

 

     Академик А.Н.Колмагоровтың тұжырымдауы бойынша үлкен сандар заңы 

деп мына жалпы принцип алынады: кездейсоқ факторлардың өте үлкен 

санының жиынтық әсерi кездейсоқтықтан тәуелсiз нәтижеге келтiредi. 

     Үлкен сандар заңы деп бiрнеше теоремалар жиыны аталады, олардың 

әрқайсысында тәжiрибелер саны өте үлкен болғанда олардың орта 

сипаттамалары нақты тұрақтыға жуықтап жақындайтыны тағайындалады.  

     Үлкен сандар деп аталатын теоремалар  nХХХ ,...,, 21  кездейсоқ шамаларының 

арифметикаық ортасына қатысты теоремалар болып саналады. 

 

Теорема Егер Х кездейсоқ шамасының дисперсиясы бар болса, онда кез келген 

оң   саны үшiн  
2

)(
1))((




XD
ХМХP   теңсiздiгi орындалады. 

Бұл теңсiздiк орыс математигi П.Л. Чебышев есiмiмен аталады. Осы 

теңсiздiктен мына теңсiздiк шығады:  
2

)(
))((




XD
ХМХP  . 

     Үлкен сандар заңының негiзгiсi және жалпы маңыздысы Чебышев 

теоремасы. Ол кездейсоқ шаманың бақыланған мәндерінің арифметикалық 

ортасы мен оның математикалық үмітінің арасындағы байланысты орнатады.  

Теорема Тәуелсіз тәжірибелер саны шектеусіз артқанда шектеулі дисперсиясы 

бар кездейсоқ шаманың бақыланған мәндерінің арифметикалық ортасы 

ықтималдығы бойынша оның математикалық үмітіне жинақты. 

1))(
...

(lim 21 



XM

n

ХХХ
P n

n
 

     Чебышев теоремасын жалпы жағдайға, яғни кездейсоқ шаманың 

сипаттамалары бір тәжірибеден екінші тәжірибеге көшкенде өзгерсе де 

қолдануға болады. Енді Чебышевтің осы жалпыланған теоремасын береміз.  

Теорема Егер  nХХХ ,...,, 21  тәуелсiз кездейсоқ шамаларының тұрақты С санымен 

шектелген дисперсиялары бар болса, онда кез келген оң   саны үшiн     

1)
)(...)()(...

( 2121 






n

ХMХMХM

n

ХХХ
P nn  

 



 26 

     Я.Бернулли теоремасы үлкен сандар заңының маңыздысы және тарихи 

алғашқы формасы. Ол оқиғаның жиілігі мен оның ықтималдығы арасындағы 

байланысты орнатады. 

Теорема Егер n тәуелсiз рет тәжiрибе жүргiзгенде А оқиғасының пайда болу 

саны m болса, онда бiр тәжiрибен екiншi тәжiрибеге өткенде P(A)=p, P( А ) = q,  

p+q=1 ықтималдықтары тұрақты болып қалса, онда кез келген  оң саны үшiн 













n
p

n

m
P 1 . 

     Бұл теорема швейцар математигi Якоб Бернулли есiмiмен аталады. Енді 

Бернуллидің жалпыланған теоремасын береміз. Ол теорема француз математигi 

Пуассон есiмiмен аталады. 

 
Теорема Егер тәуелсiз тәжiрибелер тiзбегiнде А оқиғасының к-шы тәжiрибедегi 

ықтималдығы kр  болса, онда 1
...21
















n

n

n

ppp

n

m
P  . 

Мұнда m – тәуелсiз n тәжiрибе жүргiзгенде А оқиғасының пайда болу саны. 
 - кез келген оң сан.  

 

Теорема Егер тәуелсiз және бiрдей үлестiрiмдi nХХХ ,...,, 21  кездейсоқ 

шамаларының математикалық үмiттерi бар болса, онда кез келген оң   саны 

үшiн 

                         1
...21















n

n a
n

ХХХ
P  .   Мұнда  a=M(Х)  

Бұл теорема математик Хинчин есiмiмен аталады.  

     Орталық шектік теорема қосылғыштар саны шексіз артқанда 



n

i

in XY
1

 

қосындысының шектік үлестірім заңы қалыпты болу шартын тағайындайды. 

Осы теорема Ляпунов теоремасы деп аталады. 

 

Теорема Егер nХХХ ,...,, 21  кездейсоқ шамалары өзара тәуелсіз және олардың 

математикалық үміті а және дисперсиясы 2  болатын үлестірім заңдары бірдей, 

әрі үшінші ретті бастапқы моменті 3  бар болса, онда n шектеусіз артқанда 





n

i

in XY
1

 қосындысының үлестірім заңы қалыптыға шектеусіз жақындайды. 

 

Әдебиеттер: 4, 101-110 б;   8, 189-197 б       

 

Тексеруге арналған сұрақтар: 

1. Чебышев теңсiздiгi және теоремасы не үшін қолданылады? 

2. Бернулли теоремасы арқылы не табуға болады? 

3. Пуассон және Хинчин теоремалары қандай жағдайда қолданылады? 

       4. Орталық шектік теоремасы дегеніміз не? 
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8-тақырып  Кездейсоқ шамалардың жүйелерi  

 

Дәрiс мақсаты:  Кездейсоқ шамалар жүйесі, оның үлестірім функциясы және 

үлестірім тығыздығы ұғымдарын енгізіп, олардың қасиеттері қарастыру.  

Кездейсоқ шамалар жүйесінің сандық сипаттамаларымен таныстыру.  

 

Қарастырылатын сұрақтар тiзiмi: 

1. Кездейсоқ шамалардың жүйесі ұғымы. 

2. Кездейсоқ шамалардың жүйесінің үлестірім заңы. 

3. Екі кездейсоқ шамалар жүйесінің үлестірім функциясы. 
4. Екі кездейсоқ шамалар жүйесінің үлестірім тығыздығы. 

5. Екі кездейсоқ шамалар жүйесінің сандық сипаттамалары. 

 

     Кездейсоқ құбылыстарды зерттегенде кездейсоқ шамалардың екі, үш немесе 

одан да көп санын қолдануға тура келеді. Мысалы, снарядтың түсу нүктесі екі 

кездейсоқ шамамен анықталады: абцисса және ордината. Снарядтың кеңістікте 

жарылу нүктесі үш кездейсоқ шамамен анықталады. 

     Екі немесе бірнеше кездейсоқ шамаларды бірге қарастыру кездейсоқ 

шамалардың жүйесіне келтіреді. X, Y, Z,…,W кездейсоқ шамаларының жүйесін 

(X, Y, Z,…,W)  деп белгілейміз. Кездейсоқ шамалардың жүйесін қарастырғанда 

жүйені құрайтын әр кездейсоқ шаманы зерттеумен қатар жүйені құратын 

кездейсоқ шамалардың арасындағы байланысты немесе тәуелділікті де 

қарастыру қажет. 

     Кездейсоқ шамалардың жүйесін қарастырғанда жүйенің геометриялық 

интерпретациясын қолдану ыңғайлы. Мысалы, екі кездейсоқ шама (X,Y) 
жүйесін хОу жазықтығындағы координаталары Х және У  болатын кездейсоқ 

нүкте немесе жазықтықтағы координаталары Х және У  болатын вектор деп 

қарастыруға болады. Үш кездейсоқ шама жүйесін (X,Y,Z) кеңістіктегі кездейсоқ 

нүкте немесе кеңістіктегі вектор деп қарастыруға болады. Осы сияқты n 

кездейсоқ шамалар жүйесін  (X, Y, Z,…,W)  n-өлшемді кеңістіктің кездейсоқ 

нүктесі немесе n-өлшемді вектор деп түсінеміз. 

     Кездейсоқ шамалар жүйесін оқығанда екі кездейсоқ шаманың жүйесін толық 

қарастырамыз. Себебі одан көп кездейсоқ шамалардың жүйесі үшін осы 

мәліметтерді жалпылауға болады. 

     Егер (Х,У) кездейсоқ шамасының мүмкін мәндері (х,у) сандар жұбы арқылы 

берілсе, онда кездейсоқ шама екі өлшемді деп аталады. Х және У кездейсоқ 

шамаларының бірге қарастырылуы екі кездейсоқ шаманың жүйесін құрады.  

     Бір кездейсоқ шаманы қарастырғанда біз оның үлестірім заңымен 

танысқанбыз. Екі кездейсоқ шаманың үлестірім заңы да осындай роль 
атқарады. 

     Кездейсоқ шамалар жүйесінің үлестірім заңы деп кездейсоқ шамалар 

жүйесінің мүмкін мәндері облысы мен осы облыста жүйенің пайда болу 

ықтималдығы арасындағы байланысты тағайындайтын қатынас аталады.  

     Х және У  дискретті кездейсоқ шама, ал оның мүмкін мәндері (хі,уі) 

(і=1,2,...,n; j=1,2,...,m) болсын. Сонда осындай кездейсоқ шамалар жүйесінің 
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үлестірімі X кездейсоқ шамасы xi  мәнін Y кездейсоқ шамасы  yj  мәнін қабылдау 

ықтималдығын рij =  Р(X=xi    Y=yj ) көрсету арқылы сипатталуы мүмкін. рij  

ықтималдықтары мына түрдегі кестеге жазылады  

 

                 xi 

yj 

х1 х2 ... хn 

у1   p11 p21 ... pn1 

у2   p12 p22 ... pn2 

   ...  

уm p1m p2m ... pnm 

   

Мұндай кесте екі дискретті кездейсоқ шамалар жүйесінің үлестірім кестесі деп 

аталады. Барлық мүмкін болатын оқиғалар (X=xi    Y=yj ) (і=1,2,...,n; j=1,2,...,m) 

үйлесімсіз оқиғалардың толық тобын құратын болғандықтан 

  1 ,P p
, ,

ij  
ji ji

ji yYxX  болады. Сонымен қатар 

   i
j j

ji xXyYxX   P ,P pij
   және     

j

i i

ji yYyYxX   P ,P pij . 

     Екі кездейсоқ шамалар жүйесінің ықтималдықтарының үлестірім 

функциясы деп (Х<x; Y<y) оқиғасының пайда болу ықтималдығына тең екі 

аргументті F(x,y) функциясы аталады, яғни  

                                               F(x,y)=P(Х<x; Y<y). 

     Геометриялық  тұрғыдан екі кездейсоқ шамалар жүйесінің үлестірім 

функциясы (Х,У) кездейсоқ нүктесінің жазықтықтағы төбесі (х,у) нүктесінде 

болатын сол жақтағы төмен шексіз квадрантқа түсу ықтималдығын көрсетеді.   
     Екі кездейсоқ шамалар жүйесінің үлестірім функциясының қасиеттері: 

1. )(),(lim 1 xFyxF
y




;     )(),(lim 2 yFyxF
x




;   

2. 1),(lim 




yxF

y
x

; 

3. 0),(lim),(lim),(lim 




yxFyxFyxF

y
xyx

; 

4. Үлестірім функциясы кемімейтін функция:  

     x2>x1    F(x2,y)≥ F(x1,y) 

     у2>у1    F(x, y2)≥ F(x,y1); 

5. ),(),(),),(),( caFcbFdFadbFdYcbXaP   

      (Х,У) кездейсоқ нүктесінің (х,у) нүктесіне тірелетін қабырғалары 

х болатын у  элементар тіктөртбұрышқа түсу ықтималдығын қарастыралық. 

Үлестірім фунциясының (5) қасиетін қолдансақ 

),(),(),(),(),( yxFyxxFyyxFyyxxFyyYyxxXxP  Ос

ы ықтималдықты элементар тіктөртбұрыштың ауданына бөліп 0х   және 

0у  шекке көшеміз: 

yx

yxFyxxFyyxFyyxxF

yx

yyYyxxXxP
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     Үлестірім функциясы F(x,y) үзіліссіз және екі рет дифференциалданатын 

болса, онда жоғары теңдіктің оң бөлігі F(x,y) функциясының екінші ретті 

аралас дербес туындысын береді. Осы туындыны f(x,y) деп белгілейміз: 

),(
),(

),(
2

yxF
yx

yxF
yxf xy





 .  Сонда  f(x,y) функциясы (Х,У) үзіліссіз кездейсоқ 

шамалар жүйесінің үлестірім тығыздығы деп аталады. Геометриялық тұрғыдан  

f(x,y) функциясы кеңістікте бет болады, сондықтан ол үлестірім беті деп 

аталады.    

     Үзіліссіз (Х,У) кездейсоқ шамалар жүйесінің ықтималдықтар үлестірімінің 

функциясы ықтималдықтар тығыздығы арқылы мына формуламен өрнектеледі: 

                                         


x y
dxdyyxfyxF ),(),( .                                                    

      (Х,У) үзіліссіз кездейсоқ шамалар жүйесінің үлестірім тығыздығының 

қасиеттері: 

1. үлестірім тығыздығы теріс емес функция f(x,y) ≥0; 

2.   







 1),( dxdyyxf . 

Анықтама. Кездейсоқ шамалар жүйесіне кіретін бір кездейсоқ шама нақты мән 

қабылдаған шартта табылған екінші кездейсоқ шаманың үлестірім заңы 

шартты үлестірім заңы деп аталады.   

Шартты үлестірім заңдары мына түрде жазылады: 

)(

),(
)(

2 yf

yxf

y

x
f    және  

)(

),(
)(

1 xf

yxf

x

y
f  . 

     Осы шартты үлестірім заңдары арқылы екі кездейсоқ шамалар жүйесінің 

ықтималдықтар тығыздығы мына түрде жазылады:  

)()()()(),( 21
y

x
fyf

x

y
fxfyxf  . 

     Екі өлшемді кездейсоқ шаманың сандық сипаттамалардың ішінде ең 

маңыздысы шартты математикалық үміт және ковариация болып табылады.  

     Х=x болғанда У дискретті кездейсоқ шамасының шартты математикалық 

үміті деп У-тің мүмкін мәндері мен олардың сәйкес шартты 

ықтималдықтарының көбейтінділерінің қосындысы аталады  

                                  



m

j

jj xypyxXYM
1

)/()/(  

     Үзіліссіз кездейсоқ шамалар үшін шартты математикалық үміт мына 

интегралмен анықталады: 

                              dyxyyfxXYM 




 )/()/(                                                        

     У=у болғанда Х дискретті кездейсоқ шамасының шартты математикалық 

үміті деп Х-тің мүмкін мәндері мен олардың сәйкес шартты 

ықтималдықтарының көбейтінділерінің қосындысы аталады 





n

i

ii yxpxyYXM
1

)/()/(  
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     Үзіліссіз кездейсоқ шамалар үшін шартты математикалық үміт мына 

интегралмен анықталады: 

     dxyxxfyYXM 




 )/()/( .                                                                                

     )/( xXYM   шартты математикалық үміті х айнымалысына тәуелді функция 

болады. Оны my(x) деп белгілейміз. Сонда У шамасының Х-ке регрессиясы деп 

my(x) аталады. Осы сияқты Х шамасының У-ке регрессиясы )/( yYXM  шартты 

математикалық үміті аталады және mx(y)  деп белгіленеді.  

     Х және У кездейсоқ шамаларының ковариациясы немесе корреляциялық 

моменті деп осы кездейсоқ шамалардың математикалық үмітінен 

ауытқуларының көбейтіндісінің математикалық үміті аталады: 

   )()( YMYXMXMxy  .                                  

     Х және У кездейсоқ шамаларының корреляция коэффициенті деп 

ковариацияның осы шамалардың орта квадраттық ауытқуларының 

көбейтіндісіне қатынасы аталады: 

                                   )/( yxxyxyr  ,       -1 xyr  1.                                 

х = mx(y)  және у = my(x) теңдеулері сәйкес Х -тің У-ке және У -тің Х-ке 

регрессиясының теңдеулері деп аталады. 

У-тің Х-ке сызықты регрессиясының теңдеуі мына түрде болады: 

                                    )()( XMxrYMy

x

y
xyx 



.                        

Әдебиеттер: 4, 155-184 б;   8, 103-122 б       

 

Тексеруге арналған сұрақтар: 

1. Кездейсоқ шамалардың жүйесі деп не аталады? 

2. Кездейсоқ шамалар жүйесінің үлестірім заңы дегеніміз не?. 

3. Екі кездейсоқ шамалар жүйесінің үлестірім функциясы деп не аталады және 

оның қасиеттері қандай? 

4. Екі кездейсоқ шамалар жүйесінің үлестірім тығыздығы деп не аталады және 

оның қасиеттері қандай? 

5. Екі кездейсоқ шамалар жүйесінің сандық сипаттамаларына не жатады? Олар 

қалай анықталады? 

 

9-тақырып Таңдамалық тәсiл    

 

Дәрiс мақсаты: Студенттердi математикалық статистика пәнімен таныстыру, 

оның мақсаты мен міндетін көрсету және негізгі ұғымдарын енгізу.  

Қарастырылатын сұрақтар тiзiмi: 

1. Математикалық статистика пәні, негiзгi мiндетi.  

2. Математикалық статистиканың мақсаты мен міндеті және негiзгi ұғымдары.  

3. Таңдаманың статистикалық үлестiрiмi және оның графиктерi.  

4. Үлестiрiмнiң эмпирикалық функциясы және оның қасиеттерi.  
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     Математикалық статистика пәні бақылау нәтижесінде алынған 

статистикалық мәліметтерді жинау және топтау тәсілдерімен айналысады.  

     Математикалық статистиканың негізгі мақсаты – статистикалық 

мәліметтерді өңдеу, талдау және қорытынды жасау. 

     Математикалық статистиканың бiрiншi мiндетi - эксперимент немесе 

бақылау нәтижесiнде алынған статистикалық мәлiметтердi жинау және топтау 

әдiстерiн көрсету. Екiншi мiндетi - статистикалық мәлiметтердi талдау әдiстерiн 

өңдеу: оқиғаның белгiсiз ықтималдығын, функцияларды, үлестiрiм 

параметрлерiн бағалау; кездейсоқ шаманың басқа кездейсоқ шамалардан 

тәуелдiлiгiн бағалау; белгiсiз үлестiрiмнiң түрлерi мен параметрiнiң шамасы 
туралы статистикалық болжамдарды тексеру.  

     Практикада толық зерттеу сирек жүргiзіледi. Егер жиынтықта объектiлер 

саны өте көп болса, онда толық зерттеу мүмкiн емес. Осы жағдайда барлық 

жиынтықтан кездейсоқ объектiлердiң шектелген санын алып және оларды 

толық зерттейдi.  

     Статистикалық зерттеудiң негiзi - таңдамалық тәсiл. Оның мағынасы 

мынада: зерттеуге қажеттi объектiлер жиынынан оның бiр бөлiгi алынады да ол 

толық зерттеледi.  Таңдау жүргiзiлетiн объектiлер жиыны бас жиынтық деп 

аталады. Бас жиынтықтан таңдалған объектiлер жиыны таңдамалық жиынтық 

(таңдама) деп аталады. Жиынтықтағы объектiлер саны оның көлемi деп 

аталады.  

Мысал. 2000 бұйымнан зерттеу үшiн 100 бұйым таңдалсын. Сонда бас 

жиынтық көлемi  N =2000, ал таңдама көлемi  n =100. 

Таңдаудың түрлi тәсiлдерi бар: 

     - жай кездейсоқ - бас жиыннан объектiлер бiр-бiрлеп алынады; мұндай 
таңдауды кездейсоқ сандар кестесiн пайдаланып немесе «лоторея» 

принципiмен жүргiзуге болады;   

     - механикалық – бас жиынтықты таңдама көлемiне тең топқа бөледi де әр 

топтан бiр объектiден алады («әрбiр бесiншi», «әрбiр оныншы» принципiмен 

т.с.с.);  

     - типтiк – бас жиынтық бөлiктерге бөлiнедi және әр бөлiктен кездейсоқ 

түрде бiр немесе бiрнеше объект алынады;  

- сериялық – бас жиынтықты бөлiктерге бөлген соң толық зерттеуге бiр 

немесе бiрнеше бөлiк алынады.   

     Таңдама бас жиынның пропорциясын дұрыс елестетсе, онда ол 

репрезентативті деп аталады.                                                                                                            

       Егер зерттелген соң объект таңдамадан бас жиынға қайта салынса, онда 

таңдау қайталамалы деп, егер объект бас жиынға қайта салынбаса 

қайталанбайтын  деп аталады. 
      Бақыланған хi мәндер варианталар деп, ал варианттардың өсу ретiмен 

жазылған тiзбегi вариациялық қатар деп аталады. Бақылау саны жиiлiк деп 

аталады.  

     Таңдаманың статистикалық үлестiрiмi деп варианталар мен олардың 

жиiлiгi немесе салыстырмалы жиiлiгi арасындағы сәйкестiктi тағайындайтын 

заң аталады.  
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      Статистикалық үлестiрiмнiң түрлi графиктерiн салады. 

 Жиiлiктер полигоны деп кесiндiлерi (х1, n1), (х2, n2), . . . , (хk, nk) нүктелерiн 

қосатын сынық сызық аталады.  

       

Салыстырмалы жиiлiктер полигоны деп кесiндiлерi  (х1, W1), (х2, W 2), . . . , 

(хk, W k) нүктелерiн қосатын сынық сызық аталады. 

     

 Жиiлiктер гистограммасы деп табаны ұзындығы h болатын дербес интервал, 

ал биiктiгi 
h

ni  қатынасына тең тiктөртбұрыштардан құралған баспалдақты 

фигура аталады 

    

 Үлестiрiмнiң эмпирикалық функциясы (таңдаманың үлестiрiм функциясы) 
деп х –тiң әрбiр мәнiне X < x оқиғасының салыстырмалы жиiлiгiн анықтайтын 

)(* xF  функциясы аталады: )()(* xXWxF   немесе 

  
n

n
xF x)(*

, мұнда xn  - х- тен кiшi варианталар саны,    n – таңдама көлемi. 

 

Үлестiрiмнiң эмпирикалық функциясының қасиеттерi: 

1. Эмпирикалық функцияның мәндерi [0,1] кесiндiсiне тиiстi: 1)(0 *  xF ; 

2. )(* xF  - кемiмейтiн функция; 

3. Егер  х1 – ең кiшi варианта болса, онда х   х1 болғанда )(* xF =0 ; егер  

     хk -  ең үлкен варианта болса, онда , х > хk. болғанда  )(* xF =1.  

 

Әдебиеттер: 4, 187-194 б;   8, 268-274 б       

 

Тексеруге арналған сұрақтар: 

1. Бас жиынтық деп не аталады?  

2. Таңдамалық жиынтық деп не аталады? 

3. Қандай таңдау тәсiлдерi болады және олар қалай iске асады?  

4. Қандай таңдама репрезентативтi деп аталады?  

5. Вариациялық қатар деп не аталады?  

6. Таңдаманың статистикалық үлестiрiмi деп не аталады?  

7. Жиiлiктер полигоны деп не аталады?  

8. Жиiлiктер гистограммасы деп не аталады?  

9. Үлестiрiмнiң эмпирикалық функциясы деп не аталады және оның қасиеттерi 

қандай?  
 

10-тақырып Үлестiрiм параметрлерiн статистикалық бағалау  

 

Дәрiс мақсаты: Үлестiрiмнiң белгiсiз параметрлерiн таңдаманың    

сипаттамалары арқылы бағалау ұғымын енгiзу. 
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Қарастырылатын сұрақтар тiзiмi: 

 1. Параметрлердiң статистикалық бағалары және оларға қойылатын талаптар.  

2. Таңдаманың сандық сипаттамалары және оларды есептеу әдiстерi.  

3. Үлестiрiм параметрлерiнiң нүктелiк және интервалдық бағалары. 
 

     Таңдамадағы сандық белгiнiң мәндерiн х1 , х2, …, хk  тәуелсiз кездейсоқ 

шамалар деп қарастыруға болады. Олай болса теориялық үлестiрiмнiң белгiсiз 

параметрiнiң статистикалық бағасын табу дегенiмiз - iзделiнген параметрдiң 

жуық мәнiн беретiн бақыланған кездейсоқ шамалардың функциясын iздеу 

болып табылады.  

     Теориялық үлестiрiмнiң белгiсiз параметрiнiң статистикалық бағасы деп 

бақыланған кездейсоқ шамалардың функциясы аталады.   

     Статистикалық бағалар бағаланатын параметрлердiң «жақсы» 

жуықтауларын беруi үшiн олар нақты талаптарды қанағаттандыруы қажет.   

     Теориялық үлестiрiмнiң белгiсiз   параметрiнiң статистикалық бағасы *  

болсын. Оған қойылатын талаптар: жылжымағандық, тиiмдiлiк және 

орнықтылық. 

     Таңдаманың кез келген көлемiнде математикалық үмiтi бағаланатын 

параметрге   тең  болатын статистикалық баға *  жылжымаған деп аталады, 

яғни  М( * )=   . 

     Математикалық үмiтi бағаланатын параметрге   тең болмайтын 

статистикалық баға *  жылжыған деп аталады, яғни  М( * )≠   . 

      Дисперсиясы ең кiшi болатын (таңдама көлемi n болғанда) статистикалық 

баға тиiмдi деп аталады.  

        n  ұмтылғанда ықтималдығы бойынша бағаланатын параметрге 

ұмтылатын статистикалық баға орнықты деп аталады:   1lim * 


P
n

. 

     Ендi сандық сипаттамалардың бағаларының түрлерiн қарастыралық. Бас 

жиын Х сандық белгiге қарағанда зерттелсiн.  

     Бас жиындағы белгi мәндерiнiң арифметикалық ортасы бас орташа Гx  деп 

аталады: 
N

xxx
x N

Г




...21 .                

Таңдамадағы белгi мәндерiнiң арифметикалық ортасы таңдамалық орташа Тx  

деп аталады: 
n

xxx
x n

Т




...21
.  

       Егер таңдамадағы белгi мәндерiнiң жиiлiктерi сәйкес knnn ...,,, 21  болса, онда 

соңғы формуланы мына түрде жазуға болады:   

Тх  = 
n

xn
k

i

ii
1 .  

Таңдамалық орташа бас жиынның жылжымаған бағасы болады.  

        Х сандық белгi мәндерiнiң өз орта мәнiнен ауытқуын сипаттайтын 

шамаларды қарастырамыз.  
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Бас дисперсия ГD  деп бас жиындағы белгi мәндерiнiң өз орта мәнiнен Тx  

ауытқуларының квадраттарының арифметикалық ортасы аталады:    

 

N

xx

D

N

i

Гi

Г






 1

2

 

Таңдамалық дисперсия ТD  деп белгiнiң бақыланған мәндерiнiң өз орташа 

мәнiнен Тх  ауытқуларының квадраттарының арифметикалық ортасы аталады: 

ТD = 

 

n

xx
n

i

Тi



1

2

.  

     Егер белгi мәндерiнiң х1 , х2, …, хk  сәйкес жиiлiктерi knnn ...,,, 21  болса, онда 

соңғы формуланы мына түрде жазуға болады:  

ТD = 

 

n

xxn
k

i

Тii



1

2

. 

     Таңдамалық дисперсия бас дисперсияның жылжыған бағасы болады. Бас 

дисперсияның жылжымаған бағасы түзетiлген таңдамалық дисперсия болады: 

вD
n

n
S

1

2


  

Таңдамалық квадраттық ауытқу деп таңдамалық дисперсияның квадрат 

түбiрi аталады: Т = ТD . 

        Нүктелiк деп бiр санмен анықталатын баға аталады. Жоғарыда 

қарастырылған бағалардың бәрi нүктелiк баға болып табылады.  

      Интервалдық баға деп белгiсiз параметрдiң екi санмен - бағаланатын 

параметрдi жабатын интервалдың шеттерiмен анықталатын баға аталады.  

        Таңдама бойынша табылған статистикалық сипаттама   белгісіз   

параметрінің бағасы болсын. Сонда   бағасы   параметрін  дәлірек анықтаған 

сайын   шамасы кіші болады. Басқаша айтқанда, егер 0  және 

   болса, онда   кішірек болғанда баға дәлірек болады. Сонымен   оң 

саны бағаның дәлдігін сипаттайды. Сонда     P  ықтималдығы 

сенімділік ықтималдығы болады.   параметрінің   бағасы бойынша 

сенімділігі деп теңсіздігінің орындалу ықтималдығы   аталады.  

         теңсіздігін мына түрде жазуға болады:    . Бұдан 

   . Сонда жоғарыдағы сенімділік ықтималдығын былай жазуға 

болады:     Р . Бұл  );(     интервалы белгісіз   

параметрді   ықтималдықпен қамтитынын көрсетеді. 

     Сенiмдiлiк интервалы деп берiлген   сенiмдiлiкпен белгiсiз параметрдi 

жабатын интервал аталады.  

     Қалыпты үлестiрiмнiң орта квадраттық ауытқуы   белгiсiз болғанда а  

математикалық үмiтiнiң сенiмдiлiк интервалы  
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n

t
хТ


  а Тх  + 

n

t
, мұнда t – Лаплас функциясының )(хФ

2

1


х
z

dzе
0

2

2

 

аргументi, онда 
2

)(


tФ . 

 

Әдебиеттер: 4, 197-249 б;   8, 274-290 б       

 

Тексеруге арналған сұрақтар: 

1. Белгiсiз параметрдiң статистикалық бағасы деп не аталады?  

2. Статистикалық бағаларға қандай талаптар қойылады?  

3. Қандай баға жылжымаған деп аталады?  

4. Қандай баға тиiмдi деп аталады?  

5. Қандай баға орнықты деп аталады?  

6. Бас және таңдамалық орташалардың анықтамасын бер. Олар қалай 

есептеледi?  

7. Бас және таңдамалық дисперсиялар қалай есептеледi?  

8. Жылжымаған таңдамалық дисперсия қалай анықталады?  
9. Қандай бағалар нүктелiк деп аталады?  

10. Қандай бағалар интервалдық деп аталады?  

11. Сенiмдiлiк интервалы деп не аталады?  

12.Қалыпты үлестiрiмнiң математикалық үмiтiнiң а сенiмдiлiк интервалы қалай 

анықталады?  
 

11-тақырып Статистикалық болжамдарды тексеру   

 

Дәрiс мақсаты: Статистикалық болжам, статистикалық критерий және 

кризистік аймақ ұғымдарын енгізу, олардың түрлерін қарастыру. 

Статистикалық болжамды тексеруге үйрету. 

 

Қарастырылатын сұрақтар тiзiмi: 
1. Статистикалық болжам ұғымы және оның түрлері. 

2. Статистикалық критерий және кризистік аймақ. 

3. 2  критерийі және оны үлестірім заңы туралы болжамды тексеруге қолдану.  

 

     Бас жиынның үлестірім заңын білу қажет болсын. Егер ол белгісіз болса, 

онда ол А заңмен үлестірімді деп болжам жасайды. Егер үлестірім заңы белгілі 

болып оның параметрлері белгісіз болса, онда параметр туралы болжам 

жасалады. Мысалы, белгісіз   параметрі белгілі бір 0  мәніне тең болуы мүмкін 

болса, онда 0  деп болжам жасайды.  

     Белгісіз үлестірім түрі туралы немесе үлестірімнің белгісіз параметрі туралы 

болжам статистикалық болжам деп аталады.  

Мысал. Бас жиын Пуассон заңы бойынша үлестірімді. Екі қалыпты үлестірімді 

жиындардың дисперсиялары тең.  



 36 

     Ұсынылған 
0H  болжам нольдік болжам деп аталады.Нольдік болжамға 

қарама-қарсы 1H  болжамы бақталастық (альтернативті) болжам деп аталады. 

Бір болжаудан тұратын болжам жай болжам деп аталады. Бірнеше болжаудан 

тұратын болжам күрделі болжам деп аталады. Болжам дұрыс та қате де болуы 

мүмкін. Сондықтан оны тексеру қажет. Тексеру статистикалық әдіспен 

жүргізілетіндіктен ол статистикалық деп аталады. Статистикалық болжамды 

тексеру барысында екі түрлі қате кетуі мүмкін: 

1. дұрыс болжам жоққа шығарылды; 

2. дұрыс емес болжам қабылданды. 

Бірінші түрдегі қате жіберу ықтималдығы маңыздылық деңгейі деп аталады 

және  деп белгіленеді. 

     Нольдік болжамды тексеру үшін әдейі таңдалған үлестірімі белгілі кездейсоқ 

шама пайдаланылады. Егер ол қалыпты үлестірімді болса U немесе Z, Фишер-

Снедекор заңымен үлестірімді болса F немесе 2v , Стьюдент заңымен 

үлестірімді болса Т, «хи-квадрат» заңымен үлестірімді болса 2 деп белгіленеді, 

ал жалпы түрде үлестірім К деп белгіленеді.  

     Нольдік болжамды тексеруге қолданылатын К кездейсоқ шама 
статистикалық критерий деп аталады. Болжамды тексеру үшін критерийге 

кіретін шамаларды таңдама бойынша есептейміз. Ол критерийдің бақыланған 

мәні деп аталады. Критерийдің таңдама бойынша есептелген мәні бақыланған 

мән деп аталады және Кбақ  деп белгіленеді. 

     Белгілі бір критерий таңдалған соң оның мүмкін мәндерінің жиыны екі 

беттеспейтін ішкі жиынға бөлінеді: оның біреуінде критерийдің нольдік 

болжам қабылданбайтын мәндері, ал екіншісінде нольдік болжам  

қабылданатын мәндері жатады. 

     Критерийдің нольдік болжамды жоққа шығаратын мәндерінің жиыны 

кризистік аймақ деп аталады. Критерийдің нольдік болжамды қабылдайтын 

мәндерінің жиыны болжамды қабылдау аймағы деп аталады.  

     Статистикалық болжамды тексерудiң негiзгi принципi: егер критерийдiң 

бақыланған мәнi кризистiк аймақта жатса, онда болжам қабылданбайды; егер 

критерийдiң бақыланған мәнi болжамды қабылдау аймағында жатса, онда 
болжам қабылданады. 

     Кризистiк аймақты болжамды қабылдау аймағынан бөлетiн нүкте кризистiк 

нүкте деп аталады және ккр деп белгiленедi. Кризистiк аймақтар бiр жақты (оң 

немесе сол) және екi жақты болып екiге бөлiнедi. К> ккр (ккр>0) теңсiздiгiмен 

анықталатын аймақ оңжақты деп аталады. К< ккр (ккр<0) теңсiздiгiмен 

анықталатын аймақ солжақты деп аталады. К< к1  және К> к2 (к2>к1) 

теңсiздiктерiмен анықталатын аймақ екi жақты деп аталады.     

     Кризистiк аймақты табу үшiн өте аз ықтималдықты маңыздылық деңгейiн 

  қолданады. Оң жақты кризистiк аймақты табу үшiн кризистiк нүктенi табу 

жеткiлiктi. Кризистiк нүктенi ккр нольдiк болжам дұрыс болғанда К критерийдiң 

ккр –ден үлкен болу ықтималдығы маңыздылық деңгейiне тең болатындай Р(К> 

ккр) =   етiп iздейдi. Әр критерий үшiн осы талапты қанағаттандыратын 

нүктелердiң кестесi бар. 
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     Кризистiк нүкте табылған соң таңдама бойынша критерийдiң бақыланған 

мәнiн iздейдi. Егер Кбақ> ккр болса, онда нольдiк болжамды жоққа шығарады; 

егер Кбақ< ккр болса, онда нольдiк болжамды терiске шығаруға негiз жоқ. Сол 

жақты кризистiк аймақты табу үшiн нольдiк болжам ақиқат болса, онда Р(К< 

ккр) =   талабы орындалатындай кризистiк нүктенi табады. Екi жақты 

кризистiк аймақты нольдiк болжам дұрыс болғанда Р(К< к1) + Р(К> к2) =   
талабы орындалатындай етiп iздейдi. Егер үлестiрiм нольге қарағанда 

симметриялы болса, онда кризистiк нүктелердi нольге қарағанда симметриялы -

ккр және ккр етiп таңдайды. Сонда Р(К< -ккр) = Р(К> ккр). Егер жоғарыдағы 

талапты ескерсек Р(К> ккр) =
2


. Осы қатынас екi жақты кризистiк аймақты 

iздеуге қолданылады. 

     Егер үлестiрiм заңы белгiсiз болса, онда «бас жиын А заңы бойынша 

үлестiрiмдi» деген нольдiк болжамды келiсiм критерийi арқылы тексередi. 

Белгiсiз үлестiрiм заңы туралы болжамды тексеру критерийi келiсiм критерийi 

деп аталады. Оның бiрнеше түрi бар: 2 , Пирсон критерийi, Колмагоров 

критерийi, Смирнов критерийi т.с.с.  

     Бас жиын қалыпты үлестiрiмдi деген болжамды тексеруге Пирсонның 

критерийiн қолдануды қарастырамыз. Ол үшiн эмпирикалық (бақыланған) және 

теориялық жиiлiктердi салыстырамыз. 

     Көлемi n болатын таңдама бойынша эмпирикалық үлестiрiм алынған 
болсын:  

варианталар xi x1 x2 ... xk 

эмпирикалық жиiлiктер ni n1 n2  nk 

     Бас жиын қалыпты үлестiрiмдi деп жорып теориялық жиiлiктер in  

есептелген болсын. Маңыздылық деңгейi   болғанда бас жиын қалыпты 

үлестiрiмдi деген болжамды тексеру қажет болсын. Нольдiк болжамды тексеру 

критерийi ретiнде 
 

i

ii

n

nn







2

2  алынады. Еркiндiк дәрежесi саны k=s-1-r 

теңдiгiнен табылады. Мұнда s- таңдамадағы топтар саны, r – үлестiрiм 

параметрлерiнiң саны. Нольдiк болжам дұрыс болса, онда критерийдiң ол 

облысқа түсу ықтималдығы берiлген   маңыздылық деңгейiне тең болатын оң 

жақты кризистiк облыс      кР кр ;22
2  құрамыз.  ккр ;22    кризистiк 

аймақ,  ккр ;22    болжам қабылдау аймағы. Бақылау мәлiметтерi бойынша 

есептелген критерийдiң мәнiн 2

бак  деп белгiлеймiз. 

Ереже: Берiлген маңыздылық деңгейiнде бас жиын қалыпты үлестiрiмдi деген 

нольдiк болжамды Н0 тексеру үшiн теориялық жиiлiктердi есептеу қажет, содан 

соң критерийдiң бақыланған мәнiн 2

бак =
 

i

ii

n

nn




2

 есептейдi. Кестеден 

кризистiк нүктенi  ккр ;2   табамыз. Егер 2

бак <  ккр ;2    болса, онда нольдiк 

болжамды терiске шығаруға негiз жоқ. . Егер 2

бак >  ккр ;2    болса, онда нольдiк 

болжам терiске шығарылады. 
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Әдебиеттер: 4, 281-286 б;   7, 334-371 б       

 

Тексеруге арналған сұрақтар: 

1. Статистикалық болжам дегеніміз не? 

2. Статистикалық болжамның қандай түрлері болады?  

3. Статистикалық болжамды тексерудiң негiзгi принципi қандай? 

4. Статистикалық критерий және кризистік аймақ дегеніміз не? 

5. Үлестірім заңы туралы болжамды тексеруге 2  критерийі қалай 

қолданылады? 

 

12-тақырып Таңдаманың регрессиялық теңдеуi   

 

Дәрiс мақсаты: Анықталмағандық жағдайында студенттердi кездейсоқ 
шамалардың арасындағы тәуелдiлiктердiң формаларымен таныстыру және осы 

шамалар арасындағы байланыстың күшiн бағалауға үйрету.  

 

Қарастырылатын сұрақтар тiзiмi: 

1. Кездейсоқ шамалар арасындағы тәуелдiлiктердiң формасын анықтау.  

2. Регрессияның таңдамалық теңдеуi. 

3. Түзу сызықтың орта квадраттық регрессиясының таңдамалық теңдеуi. 

4. Корреляциялық кесте. 

5. Корреляция коэффициентi. 

 

     Екi кездейсоқ шаманың Х және У жүйесiн қарастыралық, оның бiреуi Х 

тәуелсiз (факторлық белгi), ал екiншiсi – У тәуелдi (қорытындылық белгi).  

     Екi кездейсоқ шама функциональды немесе статистикалық тәуелдiлiкпен 

байланысты немесе тәуелсiз болуы мүмкiн. Функциональдық тәуелдiлiк сирек 
iске асады, себебi қарастырылатын кездейсоқ шамаларға басқа кездейсоқ 

факторлардың әсерi болуы мүмкiн. Сондықтан статистикалық тәуелдiлiк жиiрек 

болады.  

Анықтама Бiр шаманың өзгерiсi екiншi шаманың үлестiрiмiн өзгертетiн 

тәуелдiлiк статистикалық деп аталады.  

Анықтама Бiр шаманың өзгерiсi екiншiнiң орта шамасын өзгертетiн  

статистикалық тәуелдiлiк корреляциялық деп аталады. 

Мысал.  Х - 1 га жерге салынған тыңайтқыш мөлшерi; ал У –бидай өнiмi 

болсын. Аудандары бiрдей жерлерге бiрдей мөлшерде тыңайтқыш салғанда 

бидай өнiмiн түрлiше алынады, яғни У  Х-тiң функциясы болмайды. Бiрақ 

бидайдың орташа өнiмi тыңайтқыш мөлшерiн көбейткенде артады, яғни бидай 

өнiмiнiң орташа шамасы Х-тiң функциясы болады.  

     Екi тәуелдi шамалар жүйесiнiң маңызды статистикалық сипаттамасы шартты 

орташа болады. 

Анықтама. Шартты орташа ху  деп Х= х мәнiне сәйкес У шамасының 

бақыланған мәндерiнiң арифметикалық орта мәнi аталады. 
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Осы сияқты ух  шартты орташасы  деп У=у мәнiне сәйкес Х шамасының 

бақыланған мәндерiнiң арифметикалық орта мәнi аталады.  

        ху  шартты орташасы Х шамасының бақыланған мәндерiнен тәуелдi, яғни  

ху  х-тiң функциясы. Оны )(xf  деп белгiлесек мына теңдеудi аламыз: получим 

уравнение 

ху = )(xf         (1) 

Анықтама. ху = )(xf  түрiндегi теңдеу У-тiң  Х-ке регрессиясының 

таңдамалық теңдеуi деп аталады, ал )(xf  функциясы  У-тiң  Х-ке 

регрессиясының таңдамалық функциясы деп аталады.   

     Регрессияның таңдамалық функциясының графигi регрессияның таңдамалық 

сызығы деп аталады.  

     Әллеуметтiк-экономикалық құбылыстың бiрқалыпты дамуына сәйкес 

келетiн регрессияның сызықтық функциясын қарастыралық.  

    Сандық белгiлердiң жүйесi (Х,У) зерттелсiн, мұнда Х –факторлық белгi  

(тәуелсiз кездейсоқ шама), У – қорытындылық белгi (тәуелдi кездейсоқ шама). n 
тәуелсiз тәжiрибелер нәтижесiнде n сандар жұбы (х1, у1), (х2, у2), . . . ,(х n, уn ) 

алынды. У-тiң  Х-ке регрессиясының теңдеуiн 
ху = bkx  түрiнде iздеймiз.  У-

тiң  Х-ке түзу сызықты регрессиясының бұрыштық коэффициентi У-тiң  Х-ке 

регрессиясының таңдамалық коэффициентi деп аталады және ух  деп 

белгiленедi. Сонымен У-тiң  Х-ке түзу сызықты регрессиясының таңдамалық 

теңдеуi мына түрде болады: 

ху = ух x  + b     (2)                                                                

     Теңдеудiң ух  және b  параметрлерiн «ең кiшi квадраттар принципiн» 

қолданып табамыз, оның мағынасы мынада: (2) теңдеу бойынша табылған У  

шамасының iу  мәндерiнiң бақыланған iy  мәндерiнен ауытқуының 

квадратының қосындысы ең аз (минимум) болуы қажет.  Соның 

қорытындысында мыналарды аламыз:                                                                                                           

22 )(хх

ухху




 ,   b = 

22

2

)(хх

хухух




, мұнда    

n
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n

i
i

 1  ,    
n

y
y

n

i
i

 1  ,   
n

x
x

n

i
i

 1

2

2   және  

n

yx
xy

n

i
ii

 1   -   орташа мәндер. 

     Осылайша Х-тiң  У-ке түзу сызықты регрессиясының таңдамалық теңдеуiн 

табуға болады:   ух  = Схух   

     Бақылау саны көп болғанда Х- тiң немесе У- тiң бiрдей мәндерi және (х,у) 

мәндерiнiң жұбы бiрнеше рет бақылануы мүмкiн. х мәнi nx рет, у мәнi ny рет, ал  

(х,у) жұбы  nxy  рет бақылансын. Мұндай жағдайда бақылау мәлiметтерiн 

топтайды және кесте түрiнде жазады да оны корреляциялық деп атайды.  
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Х және У кездейсоқ шамаларының арасындағы байланыс тығыздығын 

корреляциялық момент және корреляция коэффициентi көмегiмен сипаттайды.  

Анықтама. Х және У екi кездейсоқ шамасының корреляциялық моментi ху  

деп осы шамалардың өз математикалық үмiттерiнен ауытқуларының 

көбейтiндiсiнiң математикалық үмiтi аталады.  

ху = М{[X – M(У)] [У – М(У)]} 

Анықтама. Х және У екi кездейсоқ шамасының корреляциялық коэффициентi 

xyr  деп корреляциялық моменттiң осы шамалардың орта квадраттық 

ауытқуларының көбейтiндiсiне қатынасы аталады.  

yx

xy

xyr



  

     Корреляция коэффициентiнiң шамасы кездейсоқ шамалардың өлшем 

бiрлiктерiн таңдаудан тәуелсiз. 

     Корреляция коэффициентiнiң абсолют шамасы бiрден артпайтынын 

көрсетуге болады:  

xyr   1 

     Егер 0xyr  болса, онда Х және У кездейсоқ шамалары тәуелсiз болады.  

     Егер 
xyr  = 1 болса, онда олардың арасындағы байланыс функциональды.  

xyr  коэффициентiнiң басқа мәндерiнде байланыс корреляциялық болады. 

       Байланыс тығыздығын сапалық бағалау үшiн Чеддок шкаласы 

қолданылады:  

xyr  0,1 - 0,3 0,3 - 0,5 0,5 - 0,7 0,7 - 0,9 0,9 артық 

Байланыс 

сипаттамасы 
әлсiз баяу байқалғыш жоғары 

өте жоғары 

 

Х және У белгiлерiн таңдамалық бақылау мәлiметтерi бойынша табылған 

корреляция коэффициентi таңдамалық корреляция коэффициентi Тr  деп 

аталады.  

Х және У  арасындағы байланыс түзу сызықты болғанда таңдамалық 

корреляция коэффициентi мына формуламен анықталады:  

yx

B

yxxy

yyxx

yxxy
r











2222 )()(

 

 

Әдебиеттер: 4, 253-267 б;   7, 392-403 б       

 

Тексеруге арналған сұрақтар: 

1. Екi шама арасындағы қандай тәуелдiлiк статистикалық деп аталады?  

2. Екi шама арасындағы қандай тәуелдiлiк корреляциялық деп аталады? 

3. Регрессия функциясы деп не аталады? 
4. Регрессия теңдеуi деп не аталады?  
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5. Түзу сызықты регрессия теңдеуiнiң параметрлерi қалай есептеледi?  

6. Корреляциялық момент деп не аталады?  

7. Корреляция коэффициентi деп не аталады?  

8. Корреляция коэффициентi қандай мәндердi қабылдай алады?  

9. Сызықты корреляция коэффициентi қалай есептеледi?  

10. Таңдамалық сызықты регрессия теңдеуін жаз. 
 

 

Практикалық сабақтардың жоспарлары 
 

1-тақырып. Кездейсоқ оқиғалар 

 

Мақсаты: Студенттердi комбинаторика формулаларын пайдаланып 

ықтималдықты табуға үйрету.  

 

Жоспары: 

1. Комбинаторика элементтерi.  

2. Ықтималдықтың анықтамалары. 

 
1. Дүкенге 30 тоңазытқыш түсті, оның бесеуі ақау. Одан кездейсоқ бір 

тоңазытқыш алынды. Алынған тоңазытқыш ақау болмау ықтималдығын тап  

Шешуі:    А- тоңазытқыш ақау емес. 

Р(А)= 
6

5

30

25


n

m
. 

2. Қорапта тұрпаты бірдей және диаметрлері әртүрлі  алты бұранда жатыр. 

Қораптан бұрандалар біртіңдеп алынды. Сонда бұрандалар өсу ретімен шығу 

ықтималдығын тап. 

Шешуі:  А - бұрандалар өсу ретімен шықты. 

n= 6! =720,      m = 1,                P (А) = 
720

1
. 

3. Айына бір рет сапа комиссиясы  ішінде екі жиһаз дүкені бар қаладағы отыз 

дүкеннің екеуін тексереді. Сонда бір ай ішінде екі жиһаз дүкені тексерілу  

ықтималдығын тап. 

Шешуі:  А-екі жиһаз дүкені тексерілді. 

n = C
2

30 ,      m = C
2

2  = 1,               P (А) = 2

30

1

С
 = 

435

1
. 

4. Станцияға  түрлі өнім салынған 10 вагон келді. Вагондар бірден онға  дейінгі 

сандармен  нөмірленген. Тексеруге одан кездейсоқ 5 вагон алынды. Алынған 

вагондар ішінде екі және бес сандарымен  нөмірленген  вагондар болу 

ықтималдығын тап. 

Шешуі:  А - бақылауға  алынған  вагондар  ішінде 2 және 5 сандарымен  
нөмірленген вагондар бар. 

                              n= C
5

10            m= C
3

8                    Р(А)=
9

2
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 5. 200 өнімнен тұратын партияда үш ақау өнім бар. Одан бес өнім таңдап 

алынды. Мына оқиғалардың ықтималдығын тап: 

       а) таңдамада бірде-бір ақау өнім жоқ; 

       б) таңдамада бір ақау өнім бар. 

Шешуі:  А- таңдамада бірде-бір  ақау өнім жоқ. В- таңдамада бір ақау өнім бар. 

а)   n=
5

200C               m=
5

197

0

3 CC               Р(А) =
5

200

5

197

0

3

C

CC 
 = 

262680

243373
=0,926   

                               Р (В) = 


5

200

4

197

1

3

C

CC

17512

1261
.               

6. Жиырма акционерлік қоғамның (АҚ) төртеуі банкрот болды. Азамат алты 

акционерлік қоғамнан  бір-бірден акция алған болатын. Сонда алынған 

акциялардың екеуі банкрот акционерлік қоғамның акциясы болу 

ықтималдығын тап. 

Шешуі:  А- сатып алынған акциялардың екеуі банкрот қоғамның акциясы  

Р(А)= 28.0
6

20

4

16

2

4 


C

CC . 

Әдебиеттер: 2, 15-18 б;   6, 27-29 б       

 

Тексеруге арналған сұрақтар: 

1. Алмастырулар, орналастырулар, терулер деп не аталады олардың саны қалай 

есептеледі?  

2. Кездейсоқ оқиға деп не аталады? Қандай оқиға ақиқат, мүмкiн емес, қолайлы, 

қарама-қарсы деп аталады?  

3. Қандай оқиғалар үйлесiмдi, үйлесiмсiз деп аталады?  
4. Оқиғалардың толық тобы деп не аталады?  

5. Оқиғаның салыстырмалы жиiлiгi дегенiмiз не? 

6. Оқиға ықтималдығының классикалық анықтамасын тұжырымда. 

 

2-тақырып Қосу және көбейту теоремалары  

 

Мақсаты: Студенттердi қосу мен көбейту теоремаларын есеп шығаруға 

қолданып үйрену.  

 

Жоспары: 

1. Оқиғаларды қосу және көбейту амалдары. 

2. Қосу теоремалары. 

3. Көбейту теоремалары. 

1. Бақылаушы өнімнің стандартқа сай болуын тексереді. Өнімнің стандартқа 
сай болу ықтималдығы 0,9.  

а) егер стандартқа сай өнім пайда болу оқиғалары тәуелсіз болса, онда 

тексерілген екі өнімнің екеуі де стандартқа сай болу ықтималдығы қандай?  

б) тексерілген екі өнімнің тек қана біреуі стандартқа сай болу  ықтималдығы  

қандай? 

Шешуі: А1- бірінші өнім стандартқа сай;  А2-екінші өнім стандартқа сай; 
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В- тексерілген екі өнімнің екеуі де стандартты; С-тексерілген екі өнімнің тек 

қана біреуі стандартты 

Р(А1)=0,9,      Р(А2)=0,9 

Р(В)=?   Р(С)=? 

а) В= А1А2      Р(В)= Р(А1А2)= Р(А1)·Р(А2)= 0,9·0,9=0,81 

А1  мен А2  тәуелсіз болғандықтан тәуелсіз оқиғалар үшін көбейту теоремасы 

қолданамыз. 

б) В1  - тек қана бірінші өнім стандартты.  В1 = 21 АА    

    В1 - тек қана екінші өнім стандартты.   В1= 21 АА ,   

В= B1+B2,,    B= 21 АА + 21 АА , 

P(B) = P( 21 АА + 21 АА ) = P( 21 АА ) + P( 21 АА ) = P( 1А )P( 2А ) + P( 1А )P( 2А ) = 

= 0,9· (1-0,9) + (1-0,9)·0,9=0,18. 

2. Ауданда 100 ауыл бар. Оның бесеуінде ауылшаруашылық техникасының 

прокат бөлімі орналасқан. Кездейсоқ екі ауыл алынды. Олардың екеуінде де 

прокат бөлімі болу ықтималдығын тап. 

Шешуі: А- алынған екі ауылда прокат бөлімі бар; А1- бірінші ауылда прокат 

бөлімі бар;  А2- екінші ауылда прокат бөлімі бар 

Р(А) =?      A =A1A2,         

P(A) = P(A1A2) = P(A1)· PA
1
(A2); 

P(A1) =
100

5
,       PA

1
(A2) = 

99

4
, 

P(A) = P(A1A2) = 
100

5
·

99

4
 = 

495

1

99100

20



. 

Әдебиеттер: 2, 23-24 б;   6, 15-17 б       

 

Тексеруге арналған сұрақтар: 

1. Оқиғалардың қосындысы мен көбейтiндiсiнiң анықтамасын бер. 

2. Үйлесiмсіз оқиғалар үшiн ықтималдықтың қосу теоремасын тұжырымда.  

3. Тәуелсiз оқиғалар үшiн ықтималдықтың көбейту теоремасын тұжырымда.  

4. Үйлесiмдi оқиғалар үшiн ықтималдықтың қосу теоремасын тұжырымда.  

5. Тәуелдi оқиғалар үшiн ықтималдықтың көбейту теоремасын тұжырымда. 

6  Қарама-қарсы оқиғалардың ықтималдығы неге тең? 

7. Ең болмағанда бiр оқиғаның пайда болу ықтималдығы қалай табылады?.  

 
3-тақырып Толық ықтималдық формуласы. Байес формуласы  

 

Мақсаты: Студенттердi толық ықтималдық және Байес  формулаларын есеп 

шығарғанда қолдануға үйрету.  

 

Жоспары: 

1. Толық ықтималдық формуласы. 

2. Байес формуласы. 
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1. Үш жұмысшы бір типті бұйым жасайды. Бірінші жұмысшы 40 бұйым, екінші 

35 бұйым, үшінші 25 бұйым жасады. Бірінші жұмысшының ақау жіберу 

ықтималдығы 0,03, екіншінікі -0,02, ал үшіншінікі – 0,01. Кездейсоқ алынған 

бұйым ақау болып шықты. Осы бұйымды екінші жұмысшы жасаған болу 

ықтималдығын тап. 

 

Шешуі:  А- алынған бұйым ақау; 

   В1- алынған бұйымды бірінші жұмысшы жасады; 

   В2 -  алынған бұйымды екінші жұмысшы жасады; 

   В3 -  алынған бұйымды үшінші жұмысшы жасады.  

           )(
1

АРВ =0,03,     )(
2

АРВ =0,02,      )(
3

АРВ  =0,01.   

а) PA(B2)=?  

     Кездейсоқ  алынған бұйым ақау болу ықтималдығын толық ықтималдық  

формуласын қолданып табамыз: 

                   Р(А)=Р(B1) · )(
2

АРВ + Р(B2) · )(
2

АРВ + Р(B3) · )(
3

АРВ   

Р(B1)= 4,0
100

40
 ,    Р(B2)= 35,0

100

35
 ,    Р(B3)= 25,0

100

25
 , 

P(A) = 0,4·0,03 + 0,35·0,02 + 0,25·0,01 = 0,0215. 

     Ақау бұйымды екінші жұмысшы жасаған болу ықтималдығын Байес 

формуласын қолданып табамыз: 

РА(В2)=
)(

)()(
22

АР

АРВР В
= 

0,0215

·0,0235,0
= 0,326. 

 

Әдебиеттер: 2, 28-31 б;   6, 31-34 б       

 

Тексеруге арналған сұрақтар: 

1. Толық ықтималдық формуласын жаз. 

2. Байес формуласын жаз. 

3. Байес формуласы қай жағдайда қолданылады?   

 

4-тақырып Тәуелсiз қайталамалы тәжiрибелер 

 

Мақсаты: Тәуелсiз қайталамалы тәжiрибелерде пайда болатын оқиғалардың 

ықтималдығын тауып үйрету.  

 

Жоспары: 

1. Бернулли формуласы. 

2. Лапластың локальдық формуласы.  

3. Пуассон формуласы. 

4. Лапластың интегралдық формуласы. 
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1. Жаңа мөлтек ауданда үйлердің кіретін есігіне коды бар 10000 құлып 

қойылған. Бір ай ішінде құлыптың істен шығу ықтималдығы:  а) 0,0002;          б) 

0,001. Бір айда екі , үш және бес құлып істеп шығу ықтималдығын тап.  

Шешуі: а) Пуассон формуласын қолданамыз 
 е
k

kР
k

n
!

)( , мұнда   = np . 

  = np=10000·0,0002=2, сонда ;27,0
!2

2
)2( 2

2

10000  еР  

;18,0
!3

2
)3( 2

3

10000  еР      .036,0
!5

2
)5( 2

5

10000  еР  

2. Бақылау тест 5 сұрақтан тұрады. Әр сұраққа ішінде біреуі дұрыс 5 жауап 

нұсқасы ұсынылған. Дайындалмаған студенттің тестің 2 сұрағына дұрыс жауап 

беру ықтималдығын тап. 

3. Клиенттiң банктен депозит қайтарып алу ықтималдығы 0,3-ке тең. Депозитке 

ақша салған 120 клиенттiң   а) 35 клиент; 

                           б) 35-тен артық емес клиент депозит қайтарып алу 

ықтималдығын тап.  

Шешуi. 

а) n (n>20) үлкен болғанда n тәуелсiз тәжiрибеде А оқиғасы k рет пайда болу 

ықтималдығы Лапластың локальдық формуласы бойынша анықталады:  













 


npq

npk

npq
kРn

1
)( . 

Есеп шарты бойынша n = 120,   k = 35,   p = 0,3,    7,01  pq  

Сонда 






















7,03,0120

1203,035

7,03,0120

1
)35(120Р =0,199 )199,0( =0,1990,391=0,078 

б) n тәуелсiз тәжiрибелерде А оқиғасы  1k  –ден 2k –ге дейiн пайда болу 

ықтималдығы Лапластың интегралдық  формуласымен анықталады  













 


npq

npk
ФkkРn

2

21 ),(  - 












 

npq

npk
Ф 1  

Есеп шарты бойынша  35k , т.е.  35,0 21  kk . 

Сонда 



















7,03,0120

1203,035
)35;0(120 ФР  - 



















7,03,0120

1203,00
Ф =  

= Ф(-0,199) - Ф(-7,17) = - Ф(0,199) + Ф(7,17) = -0,0793 + 0,5 = 0,4207. 

 

Әдебиеттер: 2, 38-40 б;   6, 36-42 б       

 

Тексеруге арналған сұрақтар: 
1. Тәуелсiз қайталамалы тәжiрибелердiң мағынасы неде?  

2. Бернулли формуласын жаз. Ол қандай жағдайда қолданылады?  

3. Лапластың локальдық формуласын жаз. 

4. Пуассон формуласын жаз.  

5. Лапластың интегралдық формуласын жаз.  
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6. Лаплас және Пуассон формулаларының Бернулли формуласынан 

айырмашылығы неде?  

7. Лапластың локальдық және интегралдық формулаларының айырмашылығы 

неде?  

 

5-тақырып. Дискреттi кездейсоқ шамалар 

 

Мақсаты: Дискреттi кездейсоқ шамалардың үлестірім заңын құрып үйрену 

және олардың сандық сипаттамалары тауып үйрену. 

 

Жоспары: 

5. Кездейсоқ шаманың үлестiрiм заңы.  

6. Дискреттi кездейсоқ шаманың негiзгi үлестiрiм заңдары.  

7. Дискреттi кездейсоқ шаманың  сандық сипаттамалары.  

 

1. Екі сатып алушы бір-бірінен тәуелсіз бұйым сатып алады. Бірінші сатып 

алушының сатып алу ықтималдығы 0,8, екіншінің ықтималдығы - 0,6. 

Кездейсоқ шама Х – сатып алушылардың сатып алу саны. Х кездейсоқ 

шамасының үлестірім заңын жаз. 

Шешуі: Бұйымды екі сатып алушы немесе бір сатып алушы алады немесе 

бірде-бір бұйым сатып алынбайды. Сондықтан х1=2, х2=1,  х3=0. 

А – бірінші сатып алушы бұйым сатып алды, В - екінші сатып алушы бұйым 

сатып алды. Сонда х1 мәнінің ықтималдығы А·В оқиғасының ықтималдығы 

түрінде табылады. Ал А мен В тәуелсіз оқиғалар болғандықтан  

р1 = Р(Х = 2) = Р(А·В) = Р(А)·Р(В) = 0,8 ·0,6 = 0,48. 
х2  мәнінің ықтималдығы ВА  немесе ВА оқиғаларының ықтималдығы түрінде 

есептеледі, яғни р2 = Р(Х = 1) = Р( ВА + ВА ).  ВА  және ВА  үйлесімсіз оқиғалар 

болатынын ескерсек  

р2 = Р( ВА ) + Р( ВА ) = Р(А)·Р( В ) + Р( А )·Р(В)= 0,8 ·0,4+0,2·0,6 = 0,44. 

х3  мәнінің ықтималдығы ВА  оқиғасының ықтималдығына тең болады;   

р3  = Р(Х = 0) = Р( ВА ) = Р( А )·Р( В ) = 0,2 ·0,4 = 0,08. 

х 2 1 0 

р 0,48 0,44 0,08 

 

2. Баскетболшы үш айыппұл доп соғады. Әр соққанда корзинаға доп түсу 

ықтималдығы 0,7. Корзинаға түскен доптар санының үлестірім кестесін құр.  

Шешуі:  Х- корзинаға түскен доптар саны. Оның қабылдайтын мәндері х1=0, 

х2=1,  х3=2,  х4=3.   Мұнда n = 3,     p = 0,7,     q = 1-p = 1-0,7 = 0,3. 

Ол мәндерді қабылдау ықтималдығын  Бернулли формуласымен есептейміз: 

                                    Рn(m)= 
mnmm

n qpС 
.  

p1 = P3 (0) =  300

3 qрС ;027.0)3,0()7,0(
)!03(!0

!3 30 
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p2  = P3 (1) =  1311

3 qрС ;189.0)3,0()7,0(
)!13(!1

!3 21 


 

p3  = P3 (2) =  122

3 qрС ;441.0)3,0()7,0(
)!23(!2

!3 12 


 

p4  = P3 (3) =  033

3 qрС 343.0)3,0()7,0(
)!23(!2

!3 03 


 

Есептеудің дұрыстығын тексереміз:    

1343,0441,0189,0027,04321  рppp  

Сонда корзинаға түскен доптар санының үлестірім кестесі мына түрде болады: 
х 0 1 2 3 

р 0,027 0,189 0,441 0,343 

 

3. 10 лотерея билетінің 4 билетінде ұтыс бар. Кездейсоқ одан 2 билет сатып 

алынды. Алынған билеттерде ұтысы бар билеттер санының ықтималдықтар 

үлестірімінің заңын жаз. Үлестірім көпбұрышын сал. 
Шешуі: Х- сатып алынған билеттерде ұтысы бар билеттер саны. Оның 

қабылдайтын мәндері х1=0, х2 =1, х3 =2. Осы мәндерді қабылдау ықтималдығын 

мына формуламен есептейміз: 

                                   Р(Х=m)= n

N

mn

MN

m

M

C

CС 


,                                                     (11) 

мұнда  N = 10, M = 4, n = 2, m = 0,1,2. Сәйкес ықтималдықтарды есептейміз: 

3

1
)0(

2

10

2

6

0

4

1 



C

CC
XPp  

15

8
)1(

2

10

1

6

1

4
2 




C

CC
XPp  

15

2
)2(

2

10

0

6

2

4
3 




C

CC
XPp  

Есептеулердің дұрыстығын тексереміз: 

                                                    1
15

2

15

8

3

1
321  ppp  

 Сонда ізделінген үлестірім заңы мына түрде болады: 

 

 

 

 

4. Х кездейсоқ шамасының үлестiрiм заңы берiлген:  

 

iх  15 17 20 21 

ip  0,3 0,4 0,1 0,2 

           

Табу керек:  

х 0 1 2 

р 
15

5  
15

8  
15

2  
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1) М(Х) математикалық үмiтiн; 

        2) D(X) дисперсиясын; 

      3)  (Х) орта квадраттық ауытқуды. 

 

Шешуi.  

1) Математикалық үмiт  М(Х) = 



n

i
ii px

1

 150,3+170,4+200,1+210,2=17,5 

2) Дисперсия   22 )()()( XMXMXD  = 

= 


n

i
ii px

1

2 - 
25,17 = 15

2
0,3 + 17

2
0,4 + 20

2
0,1 + 21

2
0,2 - 306,25 = 5,05 

3) Орта квадраттық ауытқу  )()( XDХ   = 05,5  = 2,25 

 

Әдебиеттер: 2, 52-55 б;   6, 46-53 б       

 

Тексеруге арналған сұрақтар: 

1. Кездейсоқ шаманың анықтамасын бер.  

2. Қандай кездейсоқ шамалар дискреттiк деп аталады?  

3. Кездейсоқ шаманың үлестiрiм заңы деп не аталады?  

4. Дискреттiк кездейсоқ шаманың негiзгi үлестiрiм заңдары қандай?   

5. Дискреттiк кездейсоқ шаманың математикалық үмiтi деп не аталады?  

6. Кездейсоқ шаманың дисперсиясы деп не аталады?  

7. Кездейсоқ шаманың орта квадраттық ауытқуы деп не аталады?  

 

6-тақырып. Үзiлiссiз кездейсоқ шамалар 

 

Мақсаты: Үзiлiссiз кездейсоқ шамалардың үлестiрiм заңдары мен сандық 

сипаттамаларын таныстыру.  

 

Жоспары: 

1. Кездейсоқ шаманың үлестiрiм функциясы. 

2. Кездейсоқ шаманың үлестiрiм тығыздығы.  

3. Үзiлiссiз кездейсоқ шаманың негiзгi үлестiрiм заңдары. 

4. Үзiлiссiз кездейсоқ шаманың сандық сипаттамалары.  

 

1. Х - кездейсоқ шамасының ықтималдықтар үлестірімінің функциясы берілген :  

















3,1

32,)2(

2,0

)( 2

хегер

xегерх

хегер

xF  

     Ықтималдықтар үлестірімінің тығыздығын f(x) және Х  кездейсоқ 

шамасының (1; 2,5), (2,5; 3,5) интервалына түсу ықтималдығын тап.  

Шешуі:  Ықтималдықтар үлестірімінің тығыздығын f(x) =F
'
(x) формуласымен 

табамыз: 



 49 

















3,1

32,42

2,0

)(

хегер

xегерx

хегер

xF  

Х кездейсоқ шамасының (1; 2,5),  (2,5; 3,5) интервалына түсу ықтималдығын  

Р(х1<Х<x2)=F(x2)-F(x1) формуласымен есептеледі: 

                                      Р(1<Х<2,5)=F(2,5) - F(1)=0,5
2
 - 0=0,25; 

                                      Р(2,5<Х<3,5)=F(3,5) - F(2,5)=1 – 0,25=0,75. 

2. Х үзіліссіз кездейсоқ шамасының ықтималдықтар үлестірімінің тығыздығы 

берілген: 

                                   
















2,0

21,2/1

1,0

)(

хегер

xегерх

хегер

xf  

Үлестірім функциясын F(x) тап және оның графигін сал. 

Шешуі: F(x)= 




х

dxxf ,0)( егер х ≤1, 

F(x)=   
 



х x

xxxxdxxfdxxfdxxf ,2/)()2/1(2/0)()()( 2

1

2

1

 егер 1<х≤2, 

F(x)=   
 



х

xxdxxfdxxfdxxf 2/)()()()( 2

1 2

1

 ,12

1   егер х>2. 

3.  Х кездейсоқ шамасының (0;1) интервалында ықтималдықтар тығыздығы  

f(x)= С(х
2
+2х) түрінде берілген. Бұл интервалдан тыс жерде f(x) =0.  

С параметрін тап. 

Шешуі:    ,1)( 




dxxf  болғандықтан 

С 1
3

4
)

3
()2(

1

0

1

0

2
3

2  Сх
х

Сdxхх ,      бұдан 
4

3
С . 

4.  Х  үзіліссіз кездейсоқ шамасының ықтималдықтар тығыздығы    

f(x) = 2С/(1+х
2
)  түрінде берілген. С параметрін тап.  

Шешуі: 




1)( dxxf  теңдігі бойынша  

2С = 









Carctgxdx
x

2
1

1
2

=2C(
22


 )=2Cπ =1,  Бұдан  C=

2

1
. 

5. Х кездейсоқ шамасының (0;2) интервалында ықтималдықтар тығыздығы  

f(x)= x/2 түрінде берілген. Бұл интервалдан тыс жерде  f(x) =0. Х кездейсоқ 

шамасының математикалық үмітін тап. 

Шешуі:  М(Х)= 




dxxхf )(    формуласы бойынша 

М(Х)=  




2

0

2

0

3

3

4

322

1 х
хdxх . 
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6. Х кездейсоқ шамасының (0; ) интервалында ықтималдықтар тығыздығы  

f(x)= xsin
2

1
 - түрінде берілген. Бұл интервалдан тыс жерде  f(x) =0.      

Х  кездейсоқ шамасының дисперсиясын тап. 

Шешуі: Дисперсияны табу үшін мына формуланы қолданамыз: 

 





22 )()()( XMdxxfxXD  

Ең әуелі математикалық үмітті есептейміз: 

М(Х) =  



00

.sin
2

1
)( xdxхdxxхf  

Бөліктеп интегралдау әдісін қолданамыз, сонда    М(Х)  = 
2


  болады. Дисперсия 

формуласының бірінші бөлігінің мәнін табамыз: 

 



0

2

0

2 .sin
2

1
)( xdxхdxxfх  

Оны екі рет бөліктеп интегралдаймыз, сонда мына өрнекті аламыз: 

.2
2

)(
0

2
2

 




dxxfх  

Дисперсия формуласына қойып, оның мәнін аламыз: 

)(ХD  .2
4

2




 

7.  Х кездейсоқ шамасы [1;6] кесіндісінде бірқалыпты үлестірімді. Осы 

кездейсоқ шаманың үлестірім функциясын F(x), математикалық үмітін, 

дисперсиясын және орташа квадраттық ауытқуын тап. 

Шешуі:  Х шамасы үшін ықтималдық тығыздығы  мына түрде болады.  

















6,0

61,5/1

1,0

)(

хегер

xегер

хегер

xf
 

Оған сәйкес үлестірім функциясы мына формула бойынша есептеледі. 

F(x)= ,)(


х

dxxf  

Ол мына түрде жазылады 






















 

6,0

61,
5

1

5

1

5

1

1,0

)(
1

хегер

xегер
x

xdx

хегер

xf

x

 

Математикалық үміт М(Х) = (1+6)/2=3,5 тең болады. Дисперсияны және орташа 

квадраттық ауытқуды табамыз. 

D(Х) =(6-1)
2
/12=25/12    6/35ч  
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8.  Цех жасаған бөлшектердiң диаметрiнiң өлшемi қалыпты үлестiрiмдi. Бөлшек 

диаметрiнiң стандартты ұзындығы (математикалық үмiтi) 40 мм, ал орта 

квадраттық ауытқуы – 0,4 мм.  

Табу керек: 

      а) кездейсоқ алынған бөлшектiң диаметрi 39,5 мм-ден артық және 41 мм-  

ден кем болу ықтималдығын; 

     б) бөлшек диаметрiнiң стандартты ұзындықтан ауытқуы 0,6 мм-ден артпау   

ықтималдығын.   

Шешуi:  

а) Қалыпты үлестiрiмдi  Х  кездейсоқ шамасының ),(  интервалынан мән 

қабылдау ықтималдығы мына формуламен анықталады:  

         


























а
Ф

а
ФXР )(  , где Ф (Х) - функция Лапласа. 

Есеп шарты бойынша а = 40,  4,0 ,   39,5 ,   = 41.  

Сонда  






 








 


4,0

405,39

4,0

4041
)415,39( ФФXР = Ф(2,5) - Ф(-1,25) =  

= 0,4938 + 0,3944 = 0,8882. 

б) Қалыпты кездейсоқ шамасының өз математикалық үмiтiнен ауытқуы 0 -

ден кем болу ықтималдығы мына формуламен есептеледi:  













 ФaXP 2)( . 

Есеп шарты бойынша 6,0 .  

Сонда 









4,0

6,0
2)6,040( ФXP =2Ф (1,5)20,4332 = 0,8664. 

Сонымен, дайындалған бөлшек диаметрiнiң ұзындығы  39,5-тен 41 мм-ге дейiн 

болу ықтималдығы 0,8864-ге тең. 

 
Әдебиеттер: 2, 59-81 б;   6, 55-74 б       

 

Тексеруге арналған сұрақтар: 

1. Қандай кездейсоқ шамалар үзiлiссiз деп аталады? 

2. Кездейсоқ шаманың үлестiрiм функциясы деп не аталады? 

3. Кездейсоқ шаманың ықтималдықтарының үлестiрiм тығыздығы деп не 

аталады? 

4. Кездейсоқ шаманың қандай үлестiрiмi бiрқалыпты деп аталады?   

5. Кездейсоқ шаманың қандай үлестiрiмi көрсеткiштiк деп аталады? 

6. Кездейсоқ шаманың қандай үлестiрiмi қалыпты деп аталады? 

7. Үзiлiссiз кездейсоқ шаманың математикалық үмiтi қалай есептеледi? 

8. Үзiлiссiз кездейсоқ шаманың дисперсиясы қалай есептеледi? 
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7-тақырып Үлкен сандар заңы   

 

Мақсаты: Үлкен сандар заңына жататын теоремаларды есеп шығаруға 

қолданып үйрену. 

Жоспары: 

1. Чебышев теңсiздiгi.  

2. Чебышев теоремасы. 

3. Бернулли теоремасы. 

 

1. Дискретті кездейсоқ шама мына үлестірім заңымен берілген  
 

х -1 0 2 4 6 

р 0,2 0,4 0,3 0,05 0,05 

 

Чебышев теңсіздігін пайдаланып 5)(  ХМХ  теңсіздігінің орындалу 

ықтималдығын бағалаңыз. 

 

Шешуі: Математикалық үміт пен дисперсияны есептейміз: 

М(Х) = -0,2+0,6+0,2+0,3 = 0,9; 

М(Х
2
) = 0,2+1,2+0,8+1,8 = 4; 

D(X)= М(Х
2
) – [М(Х)]

2
 = 4 - 0,81= 3,19. Енді Чебышев теңсіздігін пайдаланып 

59,0 Х  теңсіздігінің орындалу ықтималдығын бағалаймыз.  

P( 59,0 Х )≥ 1 - 
25

19,3
 = 0,8725. Сонда P( 59,0 Х )≥ 0,8725. 

 
Әдебиеттер: 2, 99-109 б;   6, 69-74 б 

 

Тексеруге арналған сұрақтар: 

 1. Чебышев теңсiздiгi не үшін қолданылады? 

2. Чебышев теоремасы не үшін қолданылады? 

3. Бернулли теоремасы не үшін қолданылады? 

 

8-тақырып  Кездейсоқ шамалардың жүйелерi  

 

Мақсаты: Студенттерді шартты үлестірім заңын құруға және шартты 

математикалық үмітті табуға үйрету. Корреляциялық момент және корреляция 

коэффицентін есептеу 

 

Жоспары: 
1. Кездейсоқ шамалардың жүйесінің үлестірім заңы. 

2. Екі кездейсоқ шамалар жүйесінің үлестірім функциясы. 

3. Екі кездейсоқ шамалар жүйесінің үлестірім тығыздығы. 

4. Екі кездейсоқ шамалар жүйесінің сандық сипаттамалары. 
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1.  Фирма нан өндіретін  шағын заводтар шығарады. Жарнамаға нақты бір 

қаражат жұмсалады. Төмендегі кестеде бір ай ішінде сатылған заводтар саны 

(Х) және жарнамаға жұмсалған қаражат көлемі (Y) келтірілген. (Х, Y) кездейсоқ 

шамасының (хі,уі) әрбір жұбына сәйкес р(хі,уі) ықтималдығы қойылған. 

 

 

 

   

 

 
 

 

 Әрбір X және Y шамалары үшін ықтималдықтардың үлестірім кестесін және 

X=2 болғанда Y шамасының ықтималдықтар үлестірімінің шартты заңын 

өрнектеу керек. 

Шешуі:  Әрбір хі мәнімен  уі –тің үш мәні сәйкес келеді, яғни  оқиғалардың 

толық тобы болады, ал олардың ықтималдықтарының қосындысы 1-ге тең 

болатындықтан  .)()/()()/()(),(
3

1

3

1

3

1

  
  


j j j

iiiiiiiii xpxypxpxypxpyxp  

Олай болса  р(хі) оқиғасының ықтималдығы әрбір колонкада  р(хі,уі) 

ықтималдықтарының қосындысына тең. 

     Нәтижесінде  Х  шамасының ықтималдықтарының үлестірім кестесін 

аламыз: 

 

 

 

 

Осылайша Y  шамасының ықтималдықтарының үлестірім кестесін аламыз: 

                        
    у 0 1 2 

     р 0,37 0,3 0,33 

  

Әрбір шама үшін олардың ықтималдықтарының қосындысы 1-ге тең болу керек         





3

1

;14,035,025,0)(
j

ixp               



3

1

;133,03,037,0)(
j

iyp  

Х=2 болғанда Y шамасының шартты ықтималдықтарын табамыз: 

                      P(Y=1/ X=2)=P( Y=1, X=2 )/ P(X=2)=0,10/0,4=0,25; 

                     P(Y=2/ X=2)=P( Y=2, X=2 )/ P(X=2)=0,12/0,4=0,30; 

            P(Y=3/ X=2)=P( Y=3, X=2 )/ P(X=2)=0,18/0,4=0,45. 

 

2.  (X,Y) екі өлшемді кездейсоқ шаманың үлестірім кестесі берілген: 

 

       X  

Y 0 1 2 

1 0,12 0,15 0,10 

2 0,08 0,10 0,12 

3 0,05 0,10 0,18 

    х  0 1 2 

     р 0,25 0,35 0,4 
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Әрбір X және Y шамалары үшін ықтималдықтардың үлестірім кестесін құр. 

 
Әдебиеттер: 2, 89-91 б;   1, 285-287 б       

 

Тексеруге арналған сұрақтар: 

1. Кездейсоқ шамалар жүйесінің үлестірім заңы дегеніміз не?. 

2. Екі кездейсоқ шамалар жүйесінің үлестірім функциясы деп не аталады және 

оның қасиеттері қандай? 

3. Екі кездейсоқ шамалар жүйесінің үлестірім тығыздығы деп не аталады және 

оның қасиеттері қандай? 

4. Екі кездейсоқ шамалар жүйесінің сандық сипаттамаларына не жатады? Олар 

қалай анықталады? 

 

9-тақырып Таңдамалық тәсiл    

 

Мақсаты: Студенттердi таңдаманың статистикалық үлестірімін, эмпирикалық 

функциясын құруға, олардың графиктерін салуға және сандық сипаттамаларын 
есептеуге үйрету.  

 

Жоспары: 

1. Таңдаманың статистикалық үлестiрiмi және оның графигi. 

2. Үлестiрiмнiң эмпирикалық функциясы. 

3. Таңдаманың сандық сипаттамалары. 

 

1. Бір сағатта кассаға келген сатып алушылар санына Х бақылау жүргізілді. 30 

сағат бақылаудың нәтижесі: 70, 75, 100, 120, 75, 60, 100, 120, 70, 60, 65, 100, 65, 

100, 70, 75, 60, 100, 100, 120, 70, 75, 70, 120, 65, 70, 75, 70, 100, 100. 

Х- дискретті кездейсоқ шама болып табылады, ал алынған мәліметтер n=30 

бақылаудан тұратын таңдама. Жиіліктер үлестірімінің қатарын құр. 

 

Шешуі: Ең әуелі ранжирленген қатар құраймыз: 60, 60, 60, 65, 65, 65, 70, 70, 70, 
70, 70, 70, 70, 75, 75, 75, 75, 75, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 120, 120, 

120, 120. 

     Алты топ алынды, яғни кездейсоқ шаманың алты әртүрлі мәні (алты 

варианта). Әрбір топ үшін варианта мәндерінің жиіліктерін және сәйкес 

салыстырмалы жиіліктерді есептейміз. Барлық алынған мәндерді төмендегі 

кестеге толтырамыз. Бұл кесте вариациалық қатар болады.  

       X  

Y 0 1 2 

1 0,07 0,16 0,10 

2 0,13 0,09 0,18 

3 0,10 0,05 0,12 
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Топ номері і 1 2 3 4 5 6 

Кассаға келген 

 сатушылар саны 

хі 60 65 70 75 100 120 

Жиілік mi 3 3 7 5 8 4 

Салыстырмалы жиілік pi 3/30 3/30 7/30 5/30 8/30 4/30 

 

2.Төменде 105 студенттің бойын өлшеу нәтижесінің таңдамасы келтірілген. 

Өлшеу 1 см дәлдікпен жүргізілді. 

 
155 170 185 180 188 152 173 178 178 168 185 

173 170 183 175 173 170 183 175 180 175 193 

178 183 180 197 178 181 187 168 174 179 184 

183 178 180 178 163 166 178 175 182 190 167 

170 178 183 170 178 181 173 168 185 175 170 

155 169 186 179 189 155 174 179 179 169 186 

174 171 184 175 193 178 184 180 196 175 181 

188 168 179 178 183 184 178 181 177 163 166 

178 175 183 190 167 170 178 183 170 178 182 

173 168 186 176 171 188      

 

Интервалдық вариациалық қатар құр. 

 

Шешуі. Студенттердің бойы кездейсоқ үзіліссіз шама екені белгілі. Ең әуелі 

кездейсоқ шаманың минималды және максималды мәнін табайық: хmin =152 см, 

хmax=196 см. Онда вариациалау интервалы  (құлашы) R = хmax - хmin = 44см. 

     Әдетте, 6-дан  15- ке дейін интервалды қамтитын үлестірім қатары дұрыс 

құрастырылған деп есептеледі, бірақ  дербес интервалдар саны және интервал 

өлшемі нақты есеп шартына байланысты анықталады. Сонда ұзындығы 150 см-

ден 200 см-ге дейін дербес интервалдар саны 10 болады. 

Сәйкес интервалдық вариациациялық қатар  төмендегі кестеде келтірілген. 

 
 
Интервал 

индексі 

Студенттердің бойы 
(интервал) 

хі<Х<хі+1 

 
Жиілік 

ni 

 
Салыстырмалы 

жиілік   wi 

1 150-155 4 0,0381 

2 155-160 - - 

3 160-165 2 0,0190 

4 165-170 19 0,1810 

5 170-175 19 0,1810 

6 175-180 26 0,2476 

7 180-185 21 0,2000 

8 185-190 10 0,0953 

9 190-195 2 0,0190 

10 195-200 2 0,0190 
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3. Таңдама жиіліктер үлестірімі түрінде берілген: 

 

 

 

Салыстырмалы жиіліктер үлестірімін тап және  салыстырмалы жиіліктер 

полигонын сал. 

Шешуі:  Таңдаманың көлемін бағалайық:


6

1i

in  =100. Онда вариациялық қатарды 

мына түрде жазуға болады: 
хі 2 5 7 8 11 13 

ni 0,10 0,09 0,21 0,25 0,30 0,05 

 

Cуретте салыстырмалы жиіліктердің полигоны келтірілген. 

 

                     w


i                  

                0,3 

 

                 0,2 

                  

 

                 0,1 
 

 

 

 

 

 

          

                         0             2             5         7   8            11       13            х                 

 

 

Әдебиеттер: 2, 121-123 б;   6, 76-79 б       

 

Тексеруге арналған сұрақтар: 

1. Бас жиынтық деп не аталады?  
2. Таңдамалық жиынтық деп не аталады? 

3. Қандай таңдау тәсiлдерi болады және олар қалай iске асады?  

4. Қандай таңдама репрезентативтi деп аталады?  

5. Вариациялық қатар деп не аталады?  

6. Таңдаманың статистикалық үлестiрiмi деп не аталады?  

7. Жиiлiктер полигоны деп не аталады?  

8. Жиiлiктер гистограммасы деп не аталады?  

9. Үлестiрiмнiң эмпирикалық функциясы деп не аталады және оның қасиеттерi 

қандай?  

хі 2 5 7 8 11 13 

ni 10 9 21 25 30 5 
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10-тақырып Үлестiрiм параметрлерiн статистикалық бағалау  

 

Мақсаты: Үлестiрiмнiң белгiсiз параметрлерiн таңдаманың    сипаттамалары 

арқылы бағалау ұғымын енгiзу. 

 

Жоспары: 

 1. Үлестiрiм параметрлерiнiң нүктелiк бағалары 

2. Үлестiрiм параметрлерiнiң интервалдық бағалары. 

1.  Таңдаманың берілген үлестірімі бойынша таңдама орташасын тап: 

 
хі 1450 1480 1490 

ni 3 5 2 

 

Шешуі:  Таңдаманың мәндері үлкен болғандықтан шартты варианталарға 

көшеміз. Жалған нөл ретінде С=1470 мәнін аламыз және  ui = xi -1470 

формуласы бойынша ui  мәндерін есептейміз: 

 
ui -20 10 20 

ni 3 5 2 

  

Таңдаманың шартты орташасын анықтаймыз: Tu = 3. 

Осыдан кейін  таңдама орташасын 147331470 Tx  табамыз. 

2.Берілген таңдама үлестірімі бойынша Х кездейсоқ шамасының 

дисперсиясының жылжымайтын бағасын тап: 

 
  хі 2 7 9 10 

ni 8 14 10 18 

  

Шешуі: Таңдама орташасын табамыз: 

.68,7
50

101891071428



Тx  

Таңдамалық дисперсияны есептеу үшін 
22 )( TT xxD   формуласын 

қолданамыз: 

,56,66
50

1001881104914482 


x       .58,768,756,66 2 TD  

Дисперсияның жылжымайтын бағасын табамыз:  

                        .73,749/58,750
1

2 


 TD
n

n
s  

3. Кәсіпорында белгілі бір өнім өндіріледі. Осы өнімнің ай сайын шығарылу 
көлемі кездейсоқ шама болып табылады. Оның сипаттамасы ретінде мына 

көрсеткіштік үлестірім заңы қабылданған         
xexf  )(     (х≥0). 

Алты ай бойы шығарылған өнім көлеміне өлшеу жүргізілді, одан мына 

мәліметтер алынды: 
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Ай 1 2 3 4 5 6 

Шығарылу көлемі 20 24 25 28 27 32 

 

 λ параметрінің бағасын тап. 

Шешуі:Үлестірім заңы  тек бір λ параметрін қамтиды, онда оны бағалау үшін  

бір теңдеу құру керек. 

     Таңдамалық орташаны табамыз: 
                     266/)322728252420( Тx  

      Математикалық үмітін анықтаймыз: 

М(Х) =  
 


0 0

)( dxxedxxxf x  

Бөлшектеп интегралдасақ мынаны аламыз: 

М(Х) = 1/ λ, бұдан  1/ λ= Тx .                                                                            

Осы теңдеуден λ-нің дәл мәні емес, оның λ
*
 бағасын аламыз: 

                                          1/ λ
*
= Тx . 

Сонымен,  1/ λ
*
=26, бұдан λ

*
=1/26. 

4.  Егер орташа квадраттық ауытқуы σх = 4, таңдамалық орташасы Тx = 16 және 

таңдама көлемі n=16 болса, онда қалыпты үлестірімді Х кездейсоқ шамасының 

математикалық үмітін 0,95 сенімділікпен бағалау үшін сенімділік интервалын  

тап.  

Шешуі: γ=0,95   сенімділігі бойынша    Ф(z)= γ/2  қатынасынан Лаплас 

функциясының мәнін табамыз: Ф(z)= 0,475.  Лаплас функциясының мәндерінің  

кестесінен  z=1,96  болатынын табамыз.  Математикалық үміттің интервалын 

бағалайтын теңсіздікті қолданамыз: 

   16 - 1,96 ∙ 4/4 < M(Х) < 16 +1,96 ∙ 4/4      немесе      14,04 <  M(Х)  < 17,96. 
 

Әдебиеттер: 2, 130-132 б;   6, 81-86 б       

 

Тексеруге арналған сұрақтар: 

1. Белгiсiз параметрдiң статистикалық бағасы деп не аталады?  

2. Статистикалық бағаларға қандай талаптар қойылады?  

3. Қандай баға жылжымаған деп аталады?  

4. Қандай баға тиiмдi деп аталады?  

5. Қандай баға орнықты деп аталады?  
6. Бас және таңдамалық орташалардың анықтамасын бер.Олар қалай 

есептеледi?  

7. Бас және таңдамалық дисперсиялар қалай есептеледi?  

8. Жылжымаған таңдамалық дисперсия қалай анықталады?  

9. Қандай бағалар нүктелiк деп аталады?  

10. Қандай бағалар интервалдық деп аталады?  

11. Сенiмдiлiк интервалы деп не аталады?  

12.Қалыпты үлестiрiмнiң математикалық үмiтiнiң а сенiмдiлiк интервалы қалай 

анықталады?  
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11-тақырып Статистикалық болжамдарды тексеру   

 

Мақсаты: Студенттерді статистикалық болжамды тексеруге үйрету. 

 

Жоспары: 

1. Таңдамалық орташаны математикалық үмітпен салыстыру. 

2. Екі дисперсияны салыстыру 

3. 2  критерийін үлестірім заңы туралы болжамды тексеруге қолдану. 

 

1. Эмпирикалық және теориялық жиіліктер берілген: 

Эмпирикалық жиіліктер 5 13 39 75 105 83 32 14 

Теориялық жиіліктер 3 15 41 80 101 77 38 13 

 

     Берілген 05,0  маңыздылық деңгейінде бас жиын қалыпты үлестірімді 

деген болжамды тексер. 

 

Шешуі: Критерийдің бақыланатын мәнін анықтау үшін төмендегі кестені 

құрамыз:  

si ni ni
0 

ni - ni
0
 (ni - ni

0
)
2 

(ni - ni
0
)
2
/ ni

0
 

1 5 3 2 4 1,333 

2 13 15 -2 4 0,267 

3 39 41 -2 4 0,097 

4 75 80 -2 25 0,3125 

5 105 101 4 16 0,158 

6 83 77 6 36 0,468 

7 32 38 -6 36 0,947 

8 14 13 1 1 0,077 

      66,3  

Сонымен 66,32 бак , ал критерийдің еркіндік дәрежесі k = s-1-r = 5, себебі s = 

8, r = 2 (қалыпты үлестірім екі параметр арқылы анықталады). Онда кестеден 

  1,115;05,02 сын . Сонымен 
22

сынбак   . Ендеше нольдік болжамды жоққа 

шығаруға негіз жоқ. 

 

Әдебиеттер: 2, 140-143 б    

 

Тексеруге арналған сұрақтар: 

1. Статистикалық болжам дегеніміз не? 

2. Статистикалық болжамның қандай түрлері болады?  

3. Статистикалық болжамды тексерудiң негiзгi принципi қандай? 

4. Статистикалық критерий және кризистік аймақ дегеніміз не? 

5.Үлестірім заңы туралы болжамды тексеруге 2  критерийі қалай 

қолданылады? 
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12-тақырып Таңдаманың регрессиялық теңдеуi   

 

Мақсаты: Студенттердi сызықты регрессияның таңдамалық теңдеуiн құруға 

және корреляция коэффициентiн табуға үйрету. 

 

Жоспары: 

1. Сызықты регрессияның таңдамалық теңдеуi. 

2. Корреляция коэффициентi. 

 

1. Жұмысшылар саны бірдей болатын бес біртипті фирмада ағымдық жұмыс 
күшінің және жалақының өзара әсер етуінің талдауы мақсатымен  бір жылда У 

жұмысшылар жұмыстан босатылған саны және Х айлық жалақысының  өлшемі  

өткізілді: 
Х 100 150 200 250 300 

У 60 35 20 20 15 

 

У-тің Х-ке сызықты регрессиясын және  корреляцияның таңдамалық 

коэффициентін тап. 

 

Шешуі: Есептеу кестесін құрамыз: 

і xi yi xi
2 

xi yi yi
2
 

1 100 60 10000 6000 3600 

2 150 35 22500 5250 1225 

3 200 20 40000 4000 400 

4 250 20 62500 5000 400 

5 300 15 90000 4500 225 

  1000 150 225000 24750 5850 

ρ және β параметрлерін анықтаймыз: 

ρ=[(5·24,75- 150) · 10
3
]/(5·22,5·10

4
-10

6
)=-0,21; 

β= (22,5·10
4
·150-10

3
·24,75·10

3
)/(5·22,5·10

4
-10

6
)=72. 

 Регрессияның таңдамалық теңдеуі мына түрде болады: 
                       7221,0  xyx  

Есептеу кестесінен   2005/1000 x ,      .305/150 y  

n

yxnyx
n

i

ii

xy






 1  

 формуласы бойынша  



xy (24750-5·200·30)/5=-1050. 

22 )(xxD
Tx  ,    22 )(yyDyT    формулалары бойынша  2

xTxTD     
2

YTyTD   мәндерін табамыз: 

           50002005/105,22 24 xTD ,    270305/5850 2 yTD  
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Бұдан 7,70xTD ,  .4,16yTD  Сонда   91,0
4,167,70

1050





Tr  болады. 

 

Әдебиеттер: 2, 150-152 б;   6, 87-92 б       

 

Тексеруге арналған сұрақтар: 

1. Екi шама арасындағы қандай тәуелдiлiк статистикалық деп аталады?  

2. Екi шама арасындағы қандай тәуелдiлiк корреляциялық деп аталады? 

3. Регрессия функциясы деп не аталады? 

4. Регрессия теңдеуi деп не аталады?  

5. Түзу сызықты регрессия теңдеуiнiң параметрлерi қалай есептеледi?  

6. Корреляциялық момент деп не аталады?  

7. Корреляция коэффициентi деп не аталады?  

8. Корреляция коэффициентi қандай мәндердi қабылдай алады?  

9. Сызықты корреляция коэффициентi қалай есептеледi?  
 

 

 

 
 


