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Анотація дисципліни 
 

Предметом вивчення  навчальної дисципліни є  теорія ймовірностей та математич-
на статистика. 

У результаті вивчення даного курсу студент повинен 
знати: базові положення і основні поняття теорії ймовірностей і математичної ста-

тистики; знати і розуміти зміст основних аксіом і теорем, можливості їх застосування. 
вміти: складати математичні моделі простіших імовірнісних та статистичних за-

дач, досліджувати методи їх розв’язання; обробляти спостереження та експериментальні 
дані, визначати їх характеристики та закони розподілу. 

мати уявлення: про застосування всіх розглянутих в дисципліні тем для побудови 
математичних моделей фундаментальних та прикладних фізичних задач та їх дослі-
дження. 

Для вивчення курсу необхідні знання з наступних дисциплін: математичний аналіз, 
аналітична геометрія, вища алгебра, диференціальні рівняння. 

Методика викладання ґрунтується на проведенні лекційних (2 год/тиждень) та 
практичних (2 год/тиждень) занять загальним аудиторним обсягом 72 години, що разом 
з 72 годинами самостійної роботи складає 144 годин загального обсягу. Лекційні заняття 
проводяться методом розповідь-бесіда. Практичні заняття – шляхом вирішення окреми-
ми студентами задач перед загальною аудиторією. 

Лекційні та практичні заняття проводить доцент кафедри інформаційних техноло-
гій в енергетичних системах, кандидат фізико-математичних наук, доцент Осмаєв Олег 
Аданійович. 

Програма складається з двох модулів, перший з яких присвячено дискретної теорії 
ймовірностей та основним поняттям теорії ймовірностей в загальному випадку, другий – 
випадковим векторам та математичної статистики. 

При оцінюванні успішності і зарахуванні окремих модулів враховуються робота 
студента на практичних заняттях, відвідування лекційних занять, домашні завдання, 
проведення самостійної роботи, а також оцінка, яку він отримав при проведенні моду-
льного контролю. Формою підсумкового контролю успішності навчання є складання за-
ліку. 
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