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1. Мета вивчення навчальної  дисципліни навчити студентів 

користуватися математичними, ймовірнісними, статистичними методами для 

розв’язання теоретичних та практичних задач інженерії, програмної інженерії та 

використання інформаційних технологій, виробити у студентів навики 

дослідження прикладних задач, побудови їх математичних моделей та 

використання вже відомих методів дослідження математичних моделей і 

розв’язання задач.  
(п.2.2 листа МОН №1/9-434 від 09 липня 2018 року) 

2. Передумови для вивчення дисципліни: для того, щоб студенти засвоїли 

матеріал даного курсу, необхідно, щоб його вивченню передували наступні 

дисципліни: лінійна алгебра, математичний аналіз, дискретна математика та 

чисельні методи та були отримані добрі знання з цих дисциплін. 
(вказати які дисципліни передують її вивчення) 

3. Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування показників  

Характеристика навчальної дисципліни1 

денна форма 

навчання 

заочна (дистанційна) 

форма навчання2 

Кількість кредитів  - 4 

Кількість годин        - 120 

______обов’язкова_______ 
(обов'язкова, вибіркова) 

Семестр викладання дисципліни 
___4____ 

(порядковий номер семестру) 

__-__ 
(порядковий номер семестру) 

Вид контролю: 
___залік___ 

(залік, екзамен) 

Розподіл часу: 

- лекції  (годин) 16 _____ 

- лабораторні роботи (годин) 

 
- _____ 

- практичні заняття (годин) 16 _____ 

- самостійна робота студентів (годин) 88 _____ 

- курсовий проект (годин) _____ _____ 

- курсова робота (годин) _____ _____ 

- розрахунково-графічна робота 

(контрольна робота) 
_____ _____ 

- підготовка та складання екзамену 
(годин) 

_____ _____ 

 

4. Очікувані результати навчання з дисципліни. 

Основними завданнями вивчення дисципліни є формування сукупності знань та 

вмінь для оволодіння студентами методами побудови математичних моделей, 

методами досліджування реальних випадкових величин, що є певними 

характеристиками чи ознаками інженерії, інформаційних технологій, результатів 

роботи програмного забезпечення або випадкових процесів. 

 
1 Якщо дисципліна викладається декілька семестрів, то на кожний семестр за відповідною формою навчання 

заповнюється окремий стовпчик таблиці. 
2 Якщо дисципліна на заочній (дистанційній) формі навчання не викладається, то графа “заочна форма навчання” 

відсутня. 
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По завершені вивчення дисципліни студенти повинні володіти наступними 

компетентностями: 

− здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; 

− здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; 

− володіння знаннями про інформаційні моделі даних, здатність створювати 

програмне забезпечення для зберігання, видобування та опрацювання даних;  

− здатність застосовувати фундаментальні і міждисциплінарні знання для 

успішного розв’язання завдань інженерії програмного забезпечення.  

Результати навчання: 

- знати і застосовувати професійні стандарти і інші нормативно-правові 

документи в галузі інженерії програмного забезпечення.;  

- знати і застосовувати відповідні математичні поняття, методи доменного, 

системного і об’єктно-орієнтованого аналізів та математичного моделювання для 

розробки програмного забезпечення. 

- знати основні процеси, фази та ітерації життєвого циклу програмного 

забезпечення.  

− уміти документувати та презентувати результати розробки програмного 

забезпечення. 

5. Критерії оцінювання результатів навчання: 

До основних завдань контролю знань студентів в університеті належать: 

- оцінювання рівня засвоєння студентами програм навчальних дисциплін та 

інформування студентів про якість досягнених результатів;  

- мотивація студентів до систематичної активної роботи протягом усього періоду 

навчання;  

- аналіз успішності та вплив викладача на процес самостійної роботи студентів і 

ефективність навчального процесу в цілому.  

Дидактичними принципами системи контролю знань студентів є: дієвість; 

систематичність; індивідуальність;  диференційованість; об’єктивність; єдність 

вимог; прозорість навчального середовища. 

Зазначені принципи контролю логічна пов’язані між собою і визначають вимоги 

до форм і методів перевірки та оцінювання знань, що формують систему 

контролю знань студентів.  

Реалізація основних  завдань контролю знань студентів у ХНАДУ досягається 

системними підходами до оцінювання та комплексністю застосування різних 

видів контролю. За місцем, яке посідає контроль у навчальному процесі, 

розрізняють: вхідний контроль, поточний контроль, модульний контроль, 

семестровий підсумковий контроль (залік або екзамен), державну атестацію та 

контроль залишкових знань (ректорський контроль). 

Критеріями оцінки знань є засвоєння теоретичних основ та розуміння практичних 

аспектів; обсяг знань та ступінь розуміння матеріалу; самостійність мислення; 

знання законодавчої бази з означених питань; логічність мислення та активність в 

процесі проведення занять. Критерії оцінки знань студентів за  шкалою 

оцінювання ХНАДУ наведені в табл. 1. 
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Таблиця 1 - Критерії оцінки знань студентів  

Кількість 

балів 

Критерії 

1 2 

90 - 100 

Студент володіє узагальненими знаннями навчального 

матеріалу в повному обсязі та здатний їх ефективно 

використовувати для виконання всіх передбачених навчальною 

програмою практичних завдань. Відповідь студента повна, 

правильна, логічна і містить аналіз, систематизацію, 

узагальнення навчального матеріалу. Вміє самостійно 

знаходити і користуватися джерелами інформації, оцінювати 

отриману інформацію. Встановлює причинно-наслідкові та 

між предметні зв'язки. Робить аргументовані висновки. 

Правильно і усвідомлено застосовує всі види додаткової 

інформації. Практичні завдання виконує правильно у повному 

обсязі. Виказує пізнавальне-творчий інтерес до предмета. 

80 - 89 

Недостатньо повно та ґрунтовно засвоїв окремі питання 

робочої програми. Вміє самостійно викласти зміст основних 

питань програми навчальної дисципліни, виконав завдання 

кожної теми та модульного поточного контролю в цілому. 

75 - 79 

Недостатньо повно та ґрунтовно засвоїв деякі теми робочої 
програми, не вміє самостійно викласти зміст деяких питань 
програми навчальної дисципліни. Окремі завдання кожної 
теми та модульного поточного контролю в цілому виконав не 
повністю. 

67 - 74 

Засвоїв лише окремі теми робочої програми. Не вміє вільно 

самостійно викласти зміст основних питань навчальної 

дисципліни, окремі завдання кожної теми модульного 

контролю не виконав. 

60 - 66 

Засвоїв лише окремі питання навчальної програми. Не вміє 

достатньо самостійно викласти зміст більшості питань 

програми навчальної дисципліни. Виконав лише окремі 

завдання кожної теми та модульного контролю в цілому. 

35 - 59 

Не засвоїв більшості тем навчальної програми не вміє викласти 

зміст більшості основних питань навчальної дисципліни. Не 

виконав більшості завдань кожної теми та модульного 

контролю в цілому. 

1 - 34 

Не засвоїв навчальної програми, не вміє викласти зміст кожної 

теми навчальної дисципліни, не виконав модульного 

контролю. 
 

 (п.2.4 листа МОН №1/9-434 від 09 липня 2018 року) 

6. Засоби діагностики результатів навчання: підготовка та обговорення 

проблемних питань по відповідним темам програми протягом семестру, 
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розв’язання задач та тестових завдань, оцінювання виконання обчислень за 

методами, виконання контрольних робіт по темам.  

Підсумкова форма контролю – залік. 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

7. Розподіл дисципліни у годинах за формами організації освітнього 

процесу та видами навчальних занять3 

Назва теми лекційного 

матеріалу 

Кількість 

годин 
Назва тем  

Кількість 

годин Література 

очна заочн

а 

ЛР, ПР, СЗ, СРС 

СРС 
очна заочна 

1 

2 

2 3 4 5 6 7 

Семестр IV 

Тема 1. 

Тема 1. 

………………………. 

2   14   

Основні поняття теорії 

ймовірностей. Теорема 

додавання ймовірностей. 

 

2  Практичне заняття: 

Випадкові події. Визначення 

ймовірності. 

Самостійна робота. 

Питання, винесені на 

самостійне опрацювання: 

1. Основні принципи і 

поняття комбінаторики. 

2. Рішення задач з 

використанням понять та 

формул комбінаторики. 

2 

 

 

12 

 1.2, 1.4, 

2.6 

Тема 2. 2   12   

Теорема множення 

ймовірностей. Слідства 

теорем додавання та 

множення ймовірностей. 

2  Практичне заняття: 

Використання теореми 

множення для знаходження 

ймовірності одночасної 

появи залежних та 

незалежних подій. 

Самостійна робота. 

Питання винесені на 

самостійне опрацювання: 

1. Аксіоматика теорії 

ймовірностей. 

2. Технічні та економічні 

завдання на використання 

теорем теорії 

ймовірностей. 

2 

 

 

 

 

 

10 

  

Тема 3. 2   14   
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Дослідження послідовності 

незалежних випробувань 

при проведенні експери-

ментів. 

2  Практичне заняття: 

Послідовність випробувань, 

незалежних відносно події. 

Самостійна робота. 

Питання, винесені на 

самостійне опрацювання: 

1. Застосування локальної 

та інтегральної теореми 

Муавра-Лапласа. 

2. Наближена формула 

Пуассона при повторенні 

випробувань. 

2 

 

 

 

 

 

 

12 

 1.1, 1.4, 

1.5, 2.3, 

2.4, 3.1 

1 2 3 4 5 6 7 

Тема 4. 2   12   

Поняття випадкової 

величини. Задання 

дискретної випадкової 

величини, її 

характеристики. 

 

2  Практичне заняття: 

Побудова законів розподілу 

дискретної випадкової 

величини та обчислення її 

числових характеристик. 

Самостійна робота. 

Питання, винесені на 

самостійне опрацювання: 

1. Середнє квадратичне 

відхилення суми взаємно 

незалежних випадкових 

величин. 

2. Однаково розподілені 

взаємно незалежні 

випадкові величини. 

Поняття про моменти 

розподілу. 

3. Теорема Чебишева та 

теорема Бернуллі, їх 

значення. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 1.2, 1.6, 

2.3, 2.5, 

3.1 

Тема 5. 2   14   
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Функція розподілу 

неперервної випадкової 

величини. Щільність 

розподілу ймовірностей. 

Числові характеристики 

неперервної випадкової 

величини. 

 

2  Практичне заняття: 

Знаходження функцій 

розподілу неперервної 

випадкової величини та її 

числових характеристик. 

Самостійна робота. 

Питання, винесені на 

самостійне опрацювання: 

1. Функція одного 

випадкового аргументу та 

її розподіл. 

2. Функція двох випадкових 

аргументів. Розподіл 

суми незалежних 

доданків. 

2 

 

 

 

 

12 

 1.2, 1.5, 

2.5, 3.2 

Тема 6. 2   12   

Деякі важливі для практики 

розподіли дискретних та 

неперервних випадкових 

величин. 

2  Практичне заняття: 

Вирішення задач на 

дослідження випадкових 

величин, розподілених за 

певним законом. 

Самостійна робота. 

Питання, винесені на 

самостійне опрацювання: 

1. Теорема Ляпунова. 

Центральна гранична 

теорема. 

2 

 

10 

 1.6, 2.3, 

3.1 

1 2 3 4 5 6 7 

   2. Оцінка теоретичного роз-

поділу від нормального. 

3. Розподіл χ2, розподіл 

Ст’юдента, розподіл 

Фішера-Снедекора. 

   

Тема 7. 2   14   

Закони розподілу 

ймовірностей систем 

дискретних або 

неперервних випадкових 

величин. 

2  Практичне заняття: 

Дослідження залежності між 

двома випадковими 

величинами у системі. 

Вирішення задач на 

вивчення законів розподілу 

двовимірних випадкових 

величин. 

Самостійна робота. 

Питання, винесені на 

самостійне опрацювання: 

1. Лінійна регресія. 

2. Лінійна кореляція. 

Нормальна кореляція. 

2 

 

 

 

 

 

12 

 1.4, 1.5, 

1.6, 3.1, 

3.2 

Тема 8. 2   12   



 7 

Випадкові процеси. 

Однорідні ланцюги 

Маркова. Аналіз систем 

масового обслуговування. 

2  Практичне заняття: 

Дослідження випадкових 

величин у випадкових 

процесах 

Самостійна робота. 

Питання, винесені на 

самостійне опрацювання: 

1. Спектральні зображення 

стаціонарних процесів. 

Ергодична властивість 

стаціонарних випадкових 

процесів. 

2. Імітаційне моделювання 

систем масового 

обслуговування. 

2 
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 1.5, 1.6, 

2.7, 3.1, 

3.2 

Усього за семестр 16   104   

УСЬОГО за дисципліну      120 

 

8. Орієнтовна тематика індивідуальних та/або групових занять4 __-_______ 
(за наявності) 

9. Форми поточного та підсумкового контролю: розрахункові завдання, 

тестові індивідуальні завдання за темами, контрольні роботи,залік. 

 

10. Інструменти, обладнання та програмне забезпечення: персональні 

комп’ютери зі встановленим програмним забезпеченням – система комп’ютерної 

математики MATLAB, середа програмування R Studio. 

 

11. Рекомендовані джерела інформації 

 

1. Базова література 

 

1.1 Гнєденко Б. В. Курс теорії ймовірностей: Навч. посіб. / Б. В. Гнєденко— 

К.: ВПЦ Київський університет, 2010. — 464 с. 

1.2 Слюсарчук Ю. М. Теорія ймовірностей, математична статистика та 

імовірнісні процеси : навч. посіб. / Ю. М. Слюсарчук, Й. Я. Хром'як, Л. Л. 
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