
 

Силабус навчальної дисципліни 

"ВОЄННО-ПРИКЛАДНА ТЕОРІЯ ЙМОВІРНОСТЕЙ ТА 

МАТЕМАТИЧНА СТАТИСТИКА" 

 

Спеціальність:  

126 Інформаційні системи та технології  

Галузь знань:  

12 Інформаційні технології 
 

Рівень вищої освіти Третій (освітньо-науковий) 

Статус дисципліни Обов’язкові компоненти ОНП 

Курс 1 (перший) 

Семестр 1 (перший) 

Обсяг дисципліни, 

кредити ЄКТС/загальна 

кількість годин 

3 кредитів / 90 годин 

Мова викладання Українська  

Що буде вивчатися 

(предмет навчання) 

Математичні моделі випадкових явищ реального світу та збір, 

обробка і аналіз статистичних даних.  

Чому це цікаво/потрібно 

вивчати (мета) 

Формування базових знань та сукупності вмінь ад’юнктів, 

необхідних для аналізу і моделювання процесів і явищ при пошуку 

оптимальних розв’язків і найкращих способів реалізації цих рішень. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Аналізувати фундаментальні та сучасні праці провідних зарубіжних 

та вітчизняних вчених у вибраній області дослідження, 

формулювати мету та завдання власного наукового дослідження як 

складові загальноцивілізаційного процесу. 

Виконувати оригінальні наукові дослідження інформаційних систем 

та цифрових сервісів на відповідному фаховому рівні, досягати 

наукових результатів, що створюють нові знання, для розв’язання 

актуальних проблем. 

Як можна 

користуватися набутими 

знаннями і уміннями 

(компетентності) 

Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, до 

формування системного наукового світогляду, професійної етики та 

загального культурного кругозору. 

Навчальна логістика Змістовий модуль 1. Основні поняття теорії ймовірностей. 

Елементи комбінаторики. Алгебра подій. Класичне та геометричне 

означення ймовірності. Ймовірність об’єднання та подій. Умовна 

ймовірність. Незалежність подій. Формула повної ймовірності. 

Формули Байєса. Схема Бернуллі. Найімовірніше число успіхів. 

Формули Муавра-Лапласа і Пуассона. 

Змістовний модуль 2. Випадкові величини. Системи випадкових 

величин.  

Випадкова величина і її функція розподілу. Дискретні випадкові 

величини. Абсолютно-неперервні випадкові величини. Мода, 

медіана. Математичне сподівання, дисперсія, середнє квадратичне 



 відхилення. Початкові і центральні моменти. Ексцес та асиметрія.  

Випадкові вектори, функція розподілу випадкового вектора. 

Дискретні випадкові вектори. Неперервні випадкові вектори. 

Щільність розподілу ймовірностей та її властивості. Залежні та 

незалежні випадкові величини. Умовні закони розподілу випадкових 

величин. Біноміальний, геометричний, гіпергеометричний, 

рівномірний, показників,  нормальний розподіл. Розподіл Релея та 

Райса. Закони великих чисел. Центральна гранична теорема. 

Змістовний модуль 3. Випадкові процеси. 

Означення випадкового процесу. Задання випадкового процесу. 

Класифікація випадкових процесів. Числові характеристики 

випадкових процесів. Стаціонарні випадкові процеси. Випадкові 

процеси з дискретним спектром. Випадкові процеси з неперервним 

спектром. Лінійні перетворення стаціонарних процесів. 

Змістовний модуль 4. Ланцюги Маркова. 

Ланцюги Маркова з дискретним часом. Перехідні ймовірності. 

Рівність Маркова. Ергодичність однорідного ланцюга Маркова, 

фінальні ймовірності. Ланцюги Маркова з неперервним часом. 

Рівняння Колмогорова-Чепмена. Процес розмноження і загибелі. 

Процес Пуассона. Предмет і мета теорії масового обслуговування. 

Основні поняття теорії масового обслуговування. Класифікація 

систем масового обслуговування. Вхідний потік заявок. Час 

обслуговування. Критерії ефективності роботи СМО. Марківський 

процес, що описує СМО з відмовами. Усталений режим роботи 

СМО з відмовами. СМО з необмеженою чергою. СМО з 

обмеженням на довжину черги. СМО з обмеженим часом очікування 

в черзі. 

Методи генерації випадкових чисел. Моделювання випадкових 

подій і величин. Метод Монте-Карло. Моделювання системи 

масового обслуговування методом Монте-Карло. 

Змістовний модуль 5. Математична статистика. 

Основні задачі математичної статистики. Генеральна сукупність, 

вибірка. Статистичний ряд, статистична функція розподілу, 

гістограма. Властивості точкових оцінок. Метод моментів. Метод 

максимальної правдоподібності. Точкові оцінки для математичного 

сподівання та дисперсії. Надійний інтервал, надійна ймовірність. 

Надійний інтервал для оцінки математичного сподівання при 

відомій дисперсії. Надійний інтервал для оцінки математичного 

сподівання при невідомій дисперсії. Надійний інтервал для оцінки 

математичного сподівання при відомій дисперсії. Надійний інтервал 

для оцінки математичного сподівання при невідомій дисперсії  

Статистична гіпотеза, помилка першого і другого роду. 

Статистичний критерій перевірки гіпотези. Критерій згоди Пірсона. 

Критерій згоди Колмогорова. Вибірковий коефіцієнт кореляції. 

Рівняння лінійної регресії. Перевірка гіпотези про рівність нулю 

коефіцієнта кореляції 
 

Види занять: лекції, групові. 

Методи навчання: традиційні, комунікативні та інноваційні 

Форми навчання: очна 
Пререквізити Базові знання в області математичного аналізу, основ дискретної 

математики (теорії множин, графів тощо) 

Постреквізити Оволодіння принципами теорії ймовірностей та математичної 

статистики можуть бути використані під час написання 

дисертаційної роботи.  



 
 

 

 

Інформаційне 

забезпечення 

з фонду та репозитарію 

ВІТІ  

Науково-технічна бібліотека ВІТІ: 

1. І.А.Рудоміно-Дусятська Л.М. Козубцова, О.Ю. Пояркова, Т.В. 

Соловйова, В.Є. Сновида, Л.М. Цитрицька Теорія ймовірностей, 

теорія випадкових процесів та математична статистика. Частина 

І. Навчальний посібник. -К; ВІТІ, 2019. – 187 c. 

2. І.А.Рудоміно-Дусятська,  О.О.Кільчинський, Ю.А. Пасенченко, 

Л.Г. Огнева Теорія ймовірностей, теорія випадкових процесів та 

математична статистика. Частина ІІ. Навчальний посібник. -К; 

ВІТІ, 2019. – 170 c. 

3. Рудоміно-Дусятська І.А., Грохольський Я.М. Системи масового 

обслуговування в АСУ. К:ВІТІ, 2013. 

4. Рудоміно-Дусятська І.А., Кадирова І.І., Сікорський Ю.І., 

Коноплицька Д.Н. Збірник задач з теорії йоміврностей та теорії 

випадкових процесів. К:КВІУЗ, 2001 

5. Жлуктенко В.І., Наконечний С.І. Теорія ймовірностей і 

математична статистика. Ч.І, К:КНЕУ, 2007. 

6. Жлуктенко В.І., Наконечний С.І, Савіна С.С. Теорія 

ймовірностей і математична статистика. Ч.ІІ, К:КНЕУ, 2007. 

7. Іванюта І.Д., Рибалка В.І., Рудоміно-Дусятська І.А. Теорія 

ймовірностей та математична статистика, К: Слово, 2008. 

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

Навчальна аудиторія 

Обладнання: проектор 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

Екзамен 

Кафедра Кафедра математики та фізики 

Факультет  

Викладач(і) РУДОМІНО-ДУСЯТЬСКА ІРИНА 

АНАТОЛІЇВНА 

Посада: Завідувач кафедри 

Вчене звання: Доцент 

Науковий ступінь: Кандидат фізико-

математичних наук  

Профайл викладача:  

Тел.: (044) 256-43-59 

E-mail: irinard@ukr.net 

Робоче місце: 393/3 

Оригінальність 

навчальної дисципліни 

Авторський курс.  

Лінк на дисципліну  

 

Розробник –  

Завідувач кафедри     І. РУДОМІНО-ДУСЯТСЬКА  

 

 

https://mbox2.i.ua/compose/1191901141/?cto=mr6prbGSmY2hh79dzbXK

