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Силабус 

з обовʼязкової навчальної дисципліни 

Теорія ймовірностей та математична статистика 

Рівень вищої освіти: 

перший ступінь (бакалавр) 

Освітні програми: 123 «Компʼютерна інженерія» і 122 

«Комп’ютерні науки» 

Рік навчання І, семестр ІІ 

Кількість кредитів: 6, Мова викладання: українська 

Звітність: Іспит 

https://drive.google.com/drive/folders/1SiI32qLPY-

EH66azNGG1EWI1Wi7p795d  

 

Викладач: 

 

Прізвище, ім’я, по батькові Сидоренко Валерій Миколайович 

Профайл викладача http://cee.kdu.edu.ua/uk/content/sydorenko-valeriy-

mykolayovych  

Контактна інформація Ел. адреса: vnsidorenko@gmail.com  

Телефон: +38(097) 68 74 999 

Розклад занять http://193.189.127.179:5010/ 

Графік консультацій http://193.189.127.179:5010/ 

 

Опис дисципліни 

Викладання та навчання. Лекційні, практичні та лабораторні заняття, 

самостійна робота з використанням навчальної та наукової літератури, 

консультування з викладачем. 

Метою викладання навчальної дисципліни є набуття студентами професійних 

компетенцій та умінь і підготовка студентів до ефективного їх використання в 

учбовому процесі та подальшій інженерній та науковій діяльності. 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Теорія ймовірностей та 

математична статистика» є придбання знань закономірностей випадкових явищ і 

вміння використовувати ймовірнісно-статистичні методи при аналізі та 

проектуванні апаратних і програмних складових комп’ютерних систем. 

 

Компетентності та програмні результати навчання 

Вивчення дисціпліни дає можливість здобути компетентності, потрібні для 

подальшої професійної діяльності: 

Компетентності: 

https://drive.google.com/drive/folders/1SiI32qLPY-EH66azNGG1EWI1Wi7p795d
https://drive.google.com/drive/folders/1SiI32qLPY-EH66azNGG1EWI1Wi7p795d
https://drive.google.com/drive/folders/1SiI32qLPY-EH66azNGG1EWI1Wi7p795d
https://drive.google.com/drive/folders/1SiI32qLPY-EH66azNGG1EWI1Wi7p795d
http://cee.kdu.edu.ua/uk/content/sydorenko-valeriy-mykolayovych
http://cee.kdu.edu.ua/uk/content/sydorenko-valeriy-mykolayovych
http://cee.kdu.edu.ua/uk/content/sydorenko-valeriy-mykolayovych
http://cee.kdu.edu.ua/uk/content/sydorenko-valeriy-mykolayovych
mailto:vnsidorenko@gmail.com
mailto:vnsidorenko@gmail.com
http://193.189.127.179:5010/
http://193.189.127.179:5010/
http://193.189.127.179:5010/
http://193.189.127.179:5010/
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Загальні: 

ЗК-1  Здатність до абстрактного мислення, аналізу і синтезу 

ЗК-2  Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями 

ЗК-3  Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях 

ЗК-4  Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово 

ЗК-7 Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми 

фахові: 

ФК−11 Здатність оформляти отримані робочі результати у вигляді 

презентацій, науково-технічних звітів   

Програмні результати навчання: 

Знання: 

ПРН−2 Мати навички проведення експериментів, збирання даних та 

моделювання в комп’ютерних системах 

Уміння: 

ПРН−6 Вміти застосовувати знання для ідентифікації, формулювання і 

розв’язування технічних задач спеціальності, використовуючи методи, що є 

найбільш придатними для досягнення поставлених цілей 

ПРН−7 Вміти розв’язувати задачі аналізу та синтезу засобів, характерних для 

спеціальності 

ПРН−8 Вміти системно мислити та застосовувати творчі здібності до 

формування нових ідей. 

ПРН−11 Вміти здійснювати пошук інформації в різних джерелах для 

розв’язання задач комп’ютерної інженерії 

ПРН−14 Вміти поєднувати теорію і практику, а також приймати рішення та 

виробляти стратегію діяльності для вирішення завдань спеціальності з 

урахуванням загальнолюдських цінностей, суспільних, державних та виробничих 

інтересів 

Комунікація: 
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ПРН−17 Спілкуватись усно та письмово з професійних питань українською 

мовою та однією з іноземних мов (англійською, німецькою, італійською, 

французькою, іспанською). 

ПРН-18 Використовувати інформаційні технології та для ефективного 

спілкування на професійному та соціальному рівнях 

Автономність і відповідальність: 

ПРН−20 Усвідомлювати необхідність навчання впродовж усього життя з 

метою поглиблення набутих та здобуття нових фахових знань, удосконалення 

креативного мислення 

          ПРН−21 Якісно виконувати роботу та досягати поставленої мети з 

дотриманням вимог професійної етики  

 

 

Структура курсу 
К-сть год.  

Тема 
Результати 

навчання 
Завдання 

Л
К

 

П
З

 

Л
б
 

С
а

м
.

р
. 

 Модуль 1 Теорія ймовірностей та ймовірнісні процеси 

 Змістовий модуль 1. Випадкові події та їх аналіз. 

1 1 – – 

Тема 1. Основи комбінаторики. Основні 

формули комбінаторики. Теорема про 

добуток шансів. Урни та кульки. Урнова 

схема: вибір без повернення та з 

урахуванням порядку. Урнова схема: вибір 

без повернення та без урахування порядку. 

Урнова схема: вибір з поверненням та з 

урахуванням порядку. Урнова схема: вибір з 

поверненням та без урахування порядку. 

ПРН−6, 

ПРН−11, 

ПРН−17, 

ПРН-18, 

ПРН−20, 

ПРН−21 

Дослідження 

теоретичних 

питань, 

практичні 

завдання, 

індивідуальні 

завдання 

1 1 - 2 

Тема 2. Класична ймовірнісна схема. 

Основні поняття елементарної теорії 

ймовірностей. Предмет теорії ймовірностей. 

Статистичне визначення ймовірності. 

Простір елементарних подій. Операції над 

подіями (алгебра подій). Ймовірність на 

дискретному просторі елементарних подій. 

Класичне визначення ймовірності. 

Гіпергеометричний розподіл. 

ПРН−6, 

ПРН−11, 

ПРН−17, 

ПРН-18, 

ПРН−20, 

ПРН−21 

Дослідження 

теоретичних 

питань, 

практичні 

завдання, 

індивідуальні 

завдання 

1 1 - 2 

Тема 3. Геометрична ймовірність. Задача 

про зустріч. Задача Бюффона. Парадокс 

Бертрана. 

ПРН−11, 

ПРН−17, 

ПРН-18, 

ПРН−20, 

ПРН−21 

Дослідження 

теоретичних 

питань, 

практичні 

завдання, 
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індивідуальні 

завдання 

1 1 - 2 

Тема 4. Аксіоматика теорії ймовірностей.  

-алгебра подій. Аксіоми  -алгебри. 

Поняття міри. Ймовірність як нормована 

міра. Аксіоми ймовірностей. Властивості 

ймовірностей, що витікають з аксіом. 

ПРН−11, 

ПРН−17, 

ПРН-18, 

ПРН−20, 

ПРН−21 

Дослідження 

теоретичних 

питань, 

практичні 

завдання, 

індивідуальні 

завдання 

1 1 - 3 

Тема 5. Умовна ймовірність, незалежність. 

Умовна ймовірність. Незалежність. 

Формула повної ймовірності. Формула 

Байеса 

ПРН−6, 

ПРН−11, 

ПРН−17, 

ПРН-18, 

ПРН−20, 

ПРН−21 

Дослідження 

теоретичних 

питань, 

практичні 

завдання, 

індивідуальні 

завдання 

1 1 - 3 

Тема 6. Схема Бернуллі. Розподіл числа 

успіхів у n випробуваннях. Найбільш 

ймовірне число успіхів. Номер першого 

успішного випробування. Наближення 

гіпергеометричного розподілу 

біноміальним. Наближені формули 

Лапласа. Наближена формула Пуассона. 

ПРН−6, 

ПРН−11, 

ПРН−17, 

ПРН-18, 

ПРН−20, 

ПРН−21 

Дослідження 

теоретичних 

питань, 

практичні 

завдання, 

індивідуальні 

завдання 
 Змістовий модуль 2. Випадкові величини 

0,5 0,5 - 5 

Тема 7. Дискретні випадкові величини. 

Закони розподілу дискретних випадкових 

величин. Біноміальний розподіл. Розподіл 

Пуассона. Геометричний розподіл. 

Гіпергеометричний розподіл. Числові 

характеристики дискретних випадкових 

величин. Математичне сподівання 

дискретної випадкової величини. Дисперсія 

дискретної випадкової величини. Начальні 

та центральні моменти k-го порядку. 

Числові характеристики деяких дискретних 

законів. 

ПРН−6, 

ПРН−11, 

ПРН−17, 

ПРН-18, 

ПРН−20, 

ПРН−21 

Дослідження 

теоретичних 

питань, 

практичні 

завдання, 

індивідуальні 

завдання 

1 1 - 5 

Тема 8. Функція розподілу ймовірностей 

випадкової величини. Неперервні випадкові 

величини. Щільність розподілу. Числові 

характеристики. Представлення функції 

розподілу та щільності розподілу 

дискретної випадкової величини за 

допомогою функції Хевісайда та  -функції 

Дірака. 

ПРН−6, 

ПРН−11, 

ПРН−17, 

ПРН-18, 

ПРН−20, 

ПРН−21 

Дослідження 

теоретичних 

питань, 

практичні 

завдання, 

індивідуальні 

завдання 

0,5 0,5 - 5 

Тема 9. Числові характеристики 

неперервних випадкових величин. Числові 

характеристики неперервних випадкових 

величин: математичне сподівання, 

дисперсія, початкові та центральні моменти 

k-го порядку. Закони розподілу 

ймовірностей неперервної випадкової 

ПРН−6, 

ПРН−11, 

ПРН−17, 

ПРН-18, 

ПРН−20, 

ПРН−21 

Дослідження 

теоретичних 

питань, 

практичні 

завдання, 

індивідуальні 

завдання 
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величини: рівномірний, 7 експоненціальний, 

нормальний. Властивості нормального 

розподілу. Правило «трьох сигм». Розподіл 

Вейбулла. Розподіл Парето. 

 Змістовий модуль 3. Системи і функції випадкових величин. 

1 - - 5 

Тема 10. Багатовимірні випадкові величини. 

Функція розподілу багатовимірної 

випадкової величини. Властивості функції 

сумісного розподілу. Типи багатовимірних 

розподілів. Властивості щільності сумісного 

розподілу. Залежність та незалежність 

випадкових величин. Система двох 

випадкових величин. Числові 

характеристики системи двох випадкових 

величин. Кореляційний момент. Коефіцієнт 

кореляції. Властивості коваріації. 

Властивості коефіцієнта кореляції. 

ПРН−6, 

ПРН−11, 

ПРН−17, 

ПРН-18, 

ПРН−20, 

ПРН−21 

Дослідження 

теоретичних 

питань, 

практичні 

завдання, 

індивідуальні 

завдання 

1 1 - 5 

Тема 11. Корельованість та залежність 

випадкових величин. Корельованість та 

залежність випадкових величин. Поняття 

регресії. Рівняння лінійної регресії для двох 

випадкових величин. Метод найменших 

квадратів (МНК). Лінійна кореляція. 

Нормальна кореляція. 

ПРН−6, 

ПРН−11, 

ПРН−17, 

ПРН-18, 

ПРН−20, 

ПРН−21 

Дослідження 

теоретичних 

питань, 

практичні 

завдання, 

індивідуальні 

завдання 

1 1 - 5 

Тема 12. Перетворення випадкових величин. 

Закони розподілення функцій випадкових 

аргументів. Перетворення однієї випадкової 

величини. Закон розподілення монотонної 

функції одного випадкового аргументу. 

Закон розподілення лінійної функції від 

аргументу, що підпорядковується 

нормальному закону. Закон розподілення 

немонотонної функції одного випадкового 

аргументу. Функції від двох випадкових 

величин. Приклади використання формули 

згортки. 

ПРН−6, 

ПРН−11, 

ПРН−17, 

ПРН-18, 

ПРН−20, 

ПРН−21 

Дослідження 

теоретичних 

питань, 

практичні 

завдання, 

індивідуальні 

завдання 

1 1 - - 

Тема 13. Закон великих чисел. Попередні 

зауваження. Нерівність Чєбишова. Закон 

великих чисел у формі Чєбишова. ЗВЧ у 

формі Бернуллі. ЦГТ. 

ПРН−11, 

ПРН−17, 

ПРН-18, 

ПРН−20, 

ПРН−21 

Дослідження 

теоретичних 

питань, 

практичні 

завдання, 

індивідуальні 

завдання 

Змістовий модуль 4. Випадкові процеси. 

4 1 - 7 

Тема 14. Найпростіший потік подій. 

Випадкові процеси. Процес Пуассона. 

Вінеровський процес. Марківський процес. 

ПРН−6, 

ПРН−7, 

ПРН−11, 

ПРН−17, 

ПРН-18, 

ПРН−20, 

ПРН−21 

Дослідження 

теоретичних 

питань, 

практичні 

завдання, 

індивідуальні 

завдання 



8 

 

  

4 1 - 15 

Тема 15. Елементи теорії СМО. Елементи 

теорії СМО. Ланцюги Маркова Модель 

черги на базі теорії СМО. Загальні відомості 

про СМО. n −канальна СМО без черги. Граф 

станів СМО «n-клієнтів-сервер». 

Диференціальні рівняння і розрахунок 

ймовірності станів СМО. n−канальна СМО з 

чергою. Задача обслуговування 

найпростішого потоку подій СМО з 

очікуванням та експоненціальним часом 

обслуговування. Початкові відомості про 

ланцюг Маркова. Однорідний ланцюг 

Маркова. Перехідні ймовірності. Матриця 

переходу. Рівняння Маркова 

ПРН−6, 

ПРН−7, 

ПРН−8, 

ПРН−11, 

ПРН−17, 

ПРН-18, 

ПРН−20, 

ПРН−21 

Дослідження 

теоретичних 

питань, 

практичні 

завдання, 

індивідуальні 

завдання 

Модуль 2. Математична статистика. 

Змістовий модуль 5. Математична статистика і обробка результатів вимірювань. 

1 1 2 2 

Тема 16. Основи вибіркового методу. 

Поняття вибірки. Статистичний розподіл. 

Інтервальний статистичний розподіл. 

Міркування щодо вибору кількості 

інтервалів інтервальної таблиці. Гістограма і 

полігон. Вибіркові: математичне 

сподівання, дисперсія, моменти вищих 

порядків, асиметрія, ексцес, медіана. 

Емпірична функція розподілу. Теорема 

Гливенко. Теорема Колмогорова, довірчі 

межі для емпіричної функції розподілу. 

ПРН−2, 

ПРН−6, 

ПРН−11, 

ПРН−14, 

ПРН-18, 

ПРН−20, 

ПРН−21 

Дослідження 

теоретичних 

питань, 

практичні 

завдання, 

лабораторні 

роботи, 

індивідуальні 

завдання 

1 - 1 4 

Тема 17. Точкові статистичні оцінки. 

Точкові статистичні оцінки. Метод моментів 

та метод максимальної правдоподібності. 

Незміщені, обґрунтовані та ефективні 

оцінки. Нерівність Крамера-Рао. Точкові 

оцінки параметрів розподілів: нормального, 

рівномірного, експоненціального, Коші, 

логнормального, Пуассона, Бернуллі, 

біноміального. 

ПРН−2, 

ПРН−6, 

ПРН−11, 

ПРН-18, 

ПРН−20, 

ПРН−21 

Дослідження 

теоретичних 

питань, 

практичні 

завдання, 

лабораторні 

роботи, 

1 - - - 

Тема 18. Точні вибіркові розподілення. 

Точні вибіркові розподіли, їхня сутність. 

Теореми про точне представлення для 2 -

розподілу, розподілу Стьюдента, розподілу 

Фішера. 

ПРН−17, 

ПРН-18, 

ПРН−20, 

ПРН−21 

індивідуальні 

завдання 

1 - 1 4 

Тема 19. Інтервальні статистичні оцінки 

Інтервальні оцінки (ІО). ІО для параметрів 

нормального розподілу. ІО параметрів 

розподілів: рівномірного, 

експоненціального, Пуассона, Бернуллі. 

Загальний підхід до інтервального 

оцінювання на основі ЦГТ. 

ПРН−2, 

ПРН−6, 

ПРН−11, 

ПРН−14, 

ПРН-18, 

ПРН−20, 

ПРН−21 

Дослідження 

теоретичних 

питань, 

практичні 

завдання, 

лабораторні 

роботи, 

Змістовий модуль 6. Перевірка статистичних гіпотез. 

1 - - - 

Тема 20. Статистичні гіпотези. Основні 

поняття. Нульова(основна) та 

альтернативна(конкуруюча) Проста і 

ПРН−2, 

ПРН−11, 

ПРН−14, 

Дослідження 

теоретичних 

питань, 
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складна статистичні гіпотези. Статистичний 

критерій, критичні точки. Поняття 

критичної області. Лівостороння, 

правостороння та двостороння критичні 

області. Похибка першого та другого роду. 

Потужність статистичного критерію. 

ПРН-18, 

ПРН−20, 

ПРН−21 

практичні 

завдання, 

лабораторні 

роботи, 

1 - 2 3 

Тема 21. Перевірка статистичних гіпотез 

щодо закону розподілення. Перевірка 

статистичної гіпотези щодо виду 

математичної моделі закону розподілу 

випадкової величини. Параметричні та 

непараметричні критерії. Критерії 2-

Пірсона, Романовського, Смірнова-

Колмогорова, 2 . 

ПРН−2, 

ПРН−11, 

ПРН−14, 

ПРН-18, 

ПРН−20, 

ПРН−21 

індивідуальні 

завдання 

– - 2 3 

Тема 22. Перевірка статистичних гіпотез 

щодо параметрів розподілень випадкових 

величин. Перевірка статистичних гіпотез 

щодо рівності математичних сподівань двох 

вибірок. Пов’язані та непов’язані вибірки. 

Перевірка статистичної гіпотези щодо 

однорідності дисперсій; критерії Фішера, 

Бартлетта, Кохрена. Проблеми робастності 

статистичних критеріїв. 

ПРН−2, 

ПРН−11, 

ПРН−14, 

ПРН-18, 

ПРН−20, 

ПРН−21 

Дослідження 

теоретичних 

питань, 

практичні 

завдання, 

лабораторні 

роботи, 

Змістовий модуль 7. Прикладні методи математичної статистики 

2 – 2 4 

Тема 23. Основи дисперсійного аналізу. 

Однофакторний дисперсійний аналіз за 

Фішером. Загальна, факторна та залишкова 

суми квадратів відхилень. Модель даних та 

оцінка її параметрів. Зв’язок між загальною, 

факторною та залишковою сумами. 

Загальна, факторна та 10 залишкова суми 

квадратів відхилень. Порівняння декількох 

середніх методом дисперсійного аналізу. 

Оцінка впливу фактора. Методи множинних 

порівнянь Тьюкі та Шеффе. Дисперсійний 

аналіз з повтореннями. 

ПРН−2, 

ПРН−6, 

ПРН−11, 

ПРН−14, 

ПРН-18, 

ПРН−20, 

ПРН−21 

Дослідження 

теоретичних 

питань, 

практичні 

завдання, 

лабораторні 

роботи, 

1 – 2 3 

Тема 24 Основи кореляційного аналізу 

Елементи теорії кореляції. Функціональна, 

статистична та кореляційна залежність. 

Умовні середні. Кореляційна таблиця. 

Точкова та інтервальна оцінки коефіцієнта 

кореляції Пірсона. Перевірка значимості 

оцінки коефіцієнта кореляції. 

Непараметрична кореляція. Номінальні та 

порядкові шкали. Коефіцієнти кореляції 

Спірмена та Кендала. 

ПРН−2, 

ПРН−6, 

ПРН−11, 

ПРН−14, 

ПРН-18, 

ПРН−20, 

ПРН−21 

індивідуальні 

завдання 

1 – 4 5 

Тема 25 Основи регресійного аналізу 

Елементи регресійного аналізу. Передумови 

лінійної регресії. Вибіркове рівняння 

лінійної регресії. МНК-оцінки рівняння 

лінійної регресії. Перевірка значимості 

коефіцієнтів моделі, критерій Стьюдента. 

ПРН−2, 

ПРН−6, 

ПРН−7, 

ПРН−11, 

ПРН−14, 

ПРН-18, 

Дослідження 

теоретичних 

питань, 

практичні 

завдання, 
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Перевірка адекватності, критерій Фішера та 

коефіцієнт детермінації. Внутрішньо лінійні 

регресійні моделі. Лінеаризація нелінійних 

моделей. 

ПРН−20, 

ПРН−21 

лабораторні 

роботи, 

індивідуальні 

завдання 

 

 

 

Політика оцінювання 

Оцінювання завдань, терміни їх виконання 
№ 

з/п 

Завдання Терміни виконання Критерії оцінювання 

1 Індивідуальні завдання 

до практичних занять 

Згідно з розкладом: 

http://193.189.127.179:5010/ti

meTable/group 

Самостійність, творчість, 

точність, вчасність виконання 

завдань 

2 Підготовка теоретичних 

питань (у тому числі 

питання, відведені на 

самостійне 

опрацювання) 

Згідно з розкладом: 

http://193.189.127.179:5010/ti

meTable/group 

 

Правильність, логічність, 

відповідність темі, 

оригінальність та 

комплексність звіту 

3 Лабораторні роботи Згідно з розкладом: 

http://193.189.127.179:5010/ti

meTable/group 

 

Самостійність, творчість, 

точність, вчасність виконання 

завдань 

4 Тестування з теми Наприкінці 

теми 

Правильність, вчасність 

виконання завдань 

5 Розрахунково-графічна 

робота 

Згідно з терміном, 

встановленим викладачем 

Самостійність, правильність, 

вчасність виконання завдань 

4 Модуль 1, модуль 2 

тести 

Наприкінці 

модуля 1, 2 

Самостійність, правильність 

виконання завдань 

При оцінюванні студента враховується наступне: 

1. Відвідування лекційних занять. 

2. Активна і продуктивна участь на практичних заняттях (додаткові бали за 

активну роботу на практичних заняттях). 

3. Вчасне виконання завдань для самостійної роботи. 

4. Виконання тестових завдань. 

Розподіл балів, що отримують студенти 

Вид занять Модуль № 1 Модуль № 2 Сума 

 Т1 – Т15 Т16 – Т25  

Лекції 6,9 3,1 10 

Практ. зан., лаб. роб., 

семін. зан. 

20 20 40 

Поточн. 

контр.: 

РГР 

 15 50 

опитування 

http://193.189.127.179:5010/timeTable/group
http://193.189.127.179:5010/timeTable/group
http://193.189.127.179:5010/timeTable/group
http://193.189.127.179:5010/timeTable/group
http://193.189.127.179:5010/timeTable/group
http://193.189.127.179:5010/timeTable/group
http://193.189.127.179:5010/timeTable/group
http://193.189.127.179:5010/timeTable/group
http://193.189.127.179:5010/timeTable/group
http://193.189.127.179:5010/timeTable/group
http://193.189.127.179:5010/timeTable/group
http://193.189.127.179:5010/timeTable/group
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ін.види поточн. 

контр. 
5 

30 

Усього   100 

Т1, Т2 ... Т12 – теми  

 

Шкала оцінювання 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 
Оцінка ECTS Оцінка за національною шкалою 

90 – 100 А відмінно   

82-89 В 
добре  

74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

0-34 F 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

Політика курсу 

1. Пропущені заняття (лікарняні, мобільність, і т. д.)  

Пропущені заняття необхідно відпрацювати. Для цього здобувач освіти має 

виконати індивідуальні завдання за пропущеними темами  

Поведінка в аудиторії. 

Усі учасники освітнього процесу мають дотримуватися етичних норм. 

Здобувач вищої освіти зобов’язаний старанно та сумлінно навчатися протягом 

усього періоду навчання. Водночас він повинен підтримувати інших у прагненні 

поглиблювати знання та виконувати свої обов’язки. 

Від викладача вимагається доброзичливе, серйозне і тактовне ставлення до 

здобувачів вищої освіти.  

2. Академічна доброчесність. 

У КрНУ діє Кодекс академічної етики 

(http://www.kdu.edu.ua/Documents/kodeks_etiki_KrNU.pdf), «Положення про 

перевірку наукових, навчально-методичних, кваліфікаційних і навчальних робіт на 

академічний плагіат» http://www.kdu.edu.ua/Documents/plagiat_pologennya.pdf, на 

основі якого розроблена «Інструкція щодо перевірки випускних кваліфікаційних 

робіт на академічний плагіат із використанням програмно-технічних засобів» 

(http://www.kdu.edu.ua/Documents/metod_instruczija_plagiat_2019.pdf). 

Згідно з цими документами перевірці на плагіат підлягають усі види наукових 

і кваліфікаційних робіт. Перевірка здійснюється за допомогою електронного 

репозитарію КрНУ (http://document.kdu.edu.ua/), який накопичує, зберігає та надає 

доступ до електронних версій наукових публікацій, науково-методичних та 

навчальних матеріалів, створених науковими працівниками, аспірантами, 

http://www.kdu.edu.ua/Documents/kodeks_etiki_KrNU.pdf
http://www.kdu.edu.ua/Documents/kodeks_etiki_KrNU.pdf
http://www.kdu.edu.ua/Documents/plagiat_pologennya.pdf
http://www.kdu.edu.ua/Documents/plagiat_pologennya.pdf
http://www.kdu.edu.ua/Documents/metod_instruczija_plagiat_2019.pdf
http://www.kdu.edu.ua/Documents/metod_instruczija_plagiat_2019.pdf
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студентами та співробітниками університету (глибина вибірки становить п’ять 

років), а також за допомогою репозитаріїв, доступних у мережі Інтернет. Для 

забезпечення високої якості професійної підготовки здобувачів вищої освіти 

внаслідок виявлення ознак плагіату в їх академічних та наукових роботах у 2019 р. 

КрНУ підписав угоду з ТОВ «Антиплагіат». 

У рамках дії цієї угоди університету надається можливість перевірки 

кандидатських та докторських дисертацій, які підготовлені до захисту у 

спеціалізованих учених радах КрНУ, з використанням онлайн -сервісу Unicheck, а 

також наукових праць студентів і викладачів. За критерій оригінальності творів 

приймається показник рівня унікальності тексту у відсотках, отриманий за 

допомогою програмно-технічних засобів перевірки на плагіат і збільшений на 

відсоток правомірних запозичень. Результат перевірки оформлюється відповідним 

протоколом, де зазначається коректність посилань або факт плагіату. 

4. Визнання результатів навчання, отриманих унаслідок неформальної освіти 

та здобутих в інших ЗВО, відбувається на основі: 

http://www.kdu.edu.ua/uch_otd/nef_osvita.pdf 

 

Методичне забезпечення 

https://drive.google.com/drive/folders/1SiI32qLPY-EH66azNGG1EWI1Wi7p795d    

1. Робоча програма навчальної дисципліни. 

2. Методичні вказівки щодо виконання практичних робіт та самостійної 

роботи студентів 

Сидоренко В.М. Методичні вказівки щодо виконання практичних робіт з 

навчальної дисципліни «Теорія ймовірностей та математична статистика» для 

студентів усіх форм навчання зі спеціальності 123 – «Комп’ютерна інженерія» 

освітньо-професійної програми «Комп’ютерна інженерія» освітнього ступеня 

«Бакалавр», Кременчук: видавничий відділ КрНУ, 2021 – 42 с. 

3. Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт 

Сидоренко В.М. Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з 

навчальної дисципліни «Теорія ймовірностей та математична статистика» для 

студентів усіх форм навчання зі спеціальності 123 – «Комп’ютерна інженерія» 

освітньо-професійної програми «Комп’ютерна інженерія» освітнього ступеня 

«Бакалавр», Кременчук: видавничий відділ КрНУ, 2021 – 43 с. 

4. Питання до іспиту. 

5. Засоби діагностики знань: вправи, тести для поточного та підсумкового 

контролю. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kdu.edu.ua/uch_otd/nef_osvita.pdf
http://www.kdu.edu.ua/uch_otd/nef_osvita.pdf
https://drive.google.com/drive/folders/1SiI32qLPY-EH66azNGG1EWI1Wi7p795d
https://drive.google.com/drive/folders/1SiI32qLPY-EH66azNGG1EWI1Wi7p795d
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Рекомендована література 

 

Базова 

 

1. Найко Д.А. Шевчук О. Ф. Теорія ймовірностей та математична 

статистика: навч. посіб. / Д.А. Найко, О.Ф. Шевчук – Вінниця: ВНАУ, 2020. – 382 

с. http://repository.vsau.org/getfile.php/24513.pdf 

2. F.M. Dekking, C. Kraaikamp, H.P. Lopuhaä, L.E. A Modern Introduction to 

Probability and Statistics: Understanding Why and How Meester. Springer Science & 

Business Media, 2005 - 486 стор. 

3. David F. Anderson, Timo Seppäläinen, Benedek Valkó. Introduction to 

Probability. Cambridge University Press, 2 лист. 2017 р. 

4. Mark Ward, Ellen Gundlach ,W. H. Freeman. Introduction to Probability. 12 
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