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Курси, що викладає: «Теорія ймовірності та математична статистика», «Основи комп'ютерних наук та методів штучного інтелекту»,
«Основи інформаційних систем та технологій», «Інженерія вимог до програмного забезпечення», «Основи бізнес-аналізу», «Аналітика
бізнес-систем», «Методи обчислювального інтелекту», «Методи обчислювального інтелекту та інтелектуальний аналіз», «Maсhine
Learning»

Загальна інформація про курс
Дисципліна «Теорія ймовірності та математична статистика» є навчальною дисципліною з циклу фахової обов’язкової підготовки за спеціальністю
126 “Інформаційні системи та технології”. Вона викладається у другому семестрі в обсязі 180 год.(6 кредитів ECTS), зокрема: лекції – 48год.,
лабораторні – 16 год., самостійна робота – 116 год. У курсі передбачено два змістових модулі, дві модульні контрольні роботи та розрахункове
завдання. Завершується дисципліна екзаменом.
Анотація

Навчальна дисципліна спрямована на формування цілісної системи теоретичних знань математичного апарату теорії ймовірностей та
математичної статистики, що допомагає моделювати, аналізувати і вирішувати завдання у сфері інформаційних систем та технології, вивчати,
моделювати та прогнозувати складні процеси і явища методами ймовірнісного-статистичного аналізу, а також спрямована на розвиток логічного
мислення фахівця у сфері інформаційних технології, сприяння формуванню у нього вмінь і навиків самостійного дослідження проблем за даними
експериментальних спостережень

Цілі курсу

Мета вивчення навчальної дисципліни є формування у фахівців з інформаційних систем та технології теоретичних знань і практичних навичок з
основ теорії ймовірностей та математичної статистики, вміння застосувати ймовірнісні обчислення та статистичні методи у своїй практичній
діяльності

Формат

Лекції, лабораторні роботи, консультації. Підсумковий контроль – екзамен.

Семестр

2

Обсяг (кредити) / Тип курсу
(обов’язковий / вибірковий)

Програмні
компетентності

6/ Обов’язковий

Лекції (години)

Лабораторні
заняття (години)

48

16

Самостійна робота (години)

116

КЗ 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
КЗ 2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
КЗ 3. Здатність до розуміння предметної області та професійної діяльності.
КС 4. Здатність проектувати, розробляти та використовувати засоби реалізації інформаційних систем, технологій та інфокомунікацій
(методичні, інформаційні, алгоритмічні, технічні, програмні та інші).

КС 11. Здатність до аналізу, синтезу і оптимізації інформаційних систем та технологій з використанням математичних моделей і
методів.
КС 13. Здатність проводити обчислювальні експерименти, порівнювати результати експериментальних даних і отриманих рішень .

Результати навчання

Методи викладання та навчання

ПР 1. Знати лінійну та векторну алгебру, диференціальне та
інтегральне числення, теорію функцій багатьох змінних, теорію
рядів, диференціальні рівняння для функції однієї та багатьох
змінних, операційне числення, теорію ймовірностей та
математичну статистику в обсязі, необхідному для розробки та
використання інформаційних систем, технологій та
інфокомунікацій, сервісів та інфраструктури організації.

Інтерактивні лекції з презентаціями,
дискусії, практичні заняття, командна
робота,
кейс-метод,
метод
зворотного зв'язку з боку студентів,
проблемне навчання

ПР 2. Застосовувати знання фундаментальних і природничих наук,
системного аналізу та технологій моделювання, стандартних
алгоритмів та дискретного аналізу при розв’язанні задач
проектування і використання інформаційних систем та технологій.

Інтерактивні лекції з презентаціями,
дискусії, практичні заняття, командна
робота,
кейс-метод,
метод
зворотного зв'язку з боку студентів,
проблемне навчання

Форми оцінювання
(поточне оцінювання CAS, підсумкове
оцінювання FAS)
Письмові
індивідуальні
завдання
до
лабораторних робіт (CAS), оцінювання знань на
лабораторних заняттях (CAS), експресопитування(CAS),
онлайн-тести
(CAS),
оцінювання розрахункового завдання (CAS),
підсумковий/семестровий контроль у формі
семестрового екзамену, відповідно до графіку
навчального процесу (FAS)
Письмові
індивідуальні
завдання
до
лабораторних робіт (CAS), оцінювання знань на
лабораторних заняттях (CAS), експресопитування(CAS),
онлайн-тести
(CAS),
оцінювання розрахункового завдання (CAS),
підсумковий/семестровий контроль у формі
семестрового екзамену, відповідно до графіку
навчального процесу (FAS)

Розподіл балів для
оцінювання
успішності студента

СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ
Сума балів за всі види
навчальної діяльності
90-100
82-89
74-81
64-73
60-63

Оцінка ЕСТS

Оцінка за національною шкалою
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відмінно
добре
задовільно

Нарахування балів

100% підсумкове оцінювання у
вигляді іспиту (10%) та поточного
оцінювання (90%).
10% іспит: семестровий екзамен,
відповідно до графіку
навчального процесу
90% поточне оцінювання:

 60% оцінювання виконання
завдань на лабораторних
заняттях;
 20% виконання
незадовільно з обов'язковим повторним вивченням
0-34
F
розрахункового завдання;
дисципліни
 10% проміжний контроль (2
модульні контрольні роботи)
Дотримуватися правил внутрішнього розпорядку університету. Брати активну участь у навчальному процесі. Студенти зобов'язані відвідувати
заняття згідно розкладу та дотримуватися етики поведінки. У разі відсутності студентам необхідно буде виконати всі завдання, щоб
компенсувати пропущені заняття. Виконання лабораторних робіт вимагає попередньої підготовки та завчасного опрацювання всіх необхідних
матеріалів. Письмові завдання повинні бути подані до встановлених строків.
35-59

Політика курсу

FХ

незадовільно з можливістю повторного складання

Структура та зміст курсу

Лекція 2

Лекція 3

Предмет теорії імовірностей.
Теорія випадкових подій
Теорія випадкових величин.
Числові характеристики
дискретних випадкових величин
Теорія випадкових величин.
Числові характеристики
неперервних випадкових величин

Лекція 4

Теорія випадкових величин.
Закони розподілу імовірностей
випадкових величин

Лекція 5

Теорія випадкових величин. Закон
великих чисел. Граничні теореми
Багатомірні випадкові величини їх
числові характеристики та закони
розподілу імовірностей

Лекція 6

Лекція 7

Лекція 8

Задачі математичної статистики.
Збір та обробка статистичних
даних
Описова статистика

Розвиток теорії ймовірностей та використання її у
задачах штучного інтелекту
Розрахунков
е завдання

Лабораторна
робота 1
Лабораторна
робота 2

Лабораторна
робота 3

Розрахунок надійності
системи з використанням
основних теорем теорії
ймовірностей
Дискретні випадкові
величини: основні числові
характеристики та їх
властивості
Закони розподілу та
числові характеристики
дискретних та неперервних
випадкових величин

Самостійна робота

Лекція 1

Двовимірна дискретна
випадкова величина, її
закон розподілу та числові
характеристики
Етапи розвитку та перспективи математичної
статистики

Лабораторна
робота 4

Описова статистика

Пакети прикладних програм, які призначені для
розв’язку задач математичної статистики

Лекція 9
Лекція 10

Лекція 11

Лекція 12

Лекція 13

Лекція 14

Лекція 15

Лекція 16
Лекція 17

Лекція 18

Лекція 19
Лекція 20
Лекція 21

Лекція 22

Статистичне оцінювання. Точкові
оцінки параметрів розподілу
Статистичне оцінювання.
Інтервальні оцінки параметрів
розподілу
Статистичні гіпотези. Загальна
схема перевірки статистичних
гіпотез
Статистичні гіпотези. Перевірка
гіпотез про вигляд закону
розподілу
Статистичні гіпотези. Перевірка
гіпотез про параметри розподілу
Гіпотези про дисперсію
Статистичні гіпотези. Перевірка
гіпотез про параметри розподілу.
Гіпотези про середнє
Аналіз впливу факторів. Методи
для аналізу впливу фактору при
незалежних вибірках
Аналіз впливу факторів.
Дисперсійний аналіз (ANOVA)
Аналіз впливу факторів. Методи
для аналізу впливу фактору при
незалежних вибірках.
Кореляційний аналіз
Аналіз впливу факторів. Методи
для аналізу впливу фактору при
залежних вибірках
Основи кореляційно-регресійного
аналізу
Нормальна регресія. Парна лінійна
регресія.
Оцінка регресійної моделі.
Перевірка значущості вибіркового
коефіцієнта кореляції. Коефіцієнт
детермінації.
Множинний регресійний аналіз

Лабораторна
робота 5

Перевірка статистичних
гіпотез

Лабораторна
робота 6

Дисперсійний аналіз.

Програмне забезпечення для здійснення
дисперсійного аналізу

Метод найменших квадратів
Використання регресії у задачах інтелектуальної
обробки даних

Лекція 23
Лекція 24

Прогнозування на основі обробки
статистичних даних

Розрахункове
завдання

Визначення прогнозів за
регресійною моделлю

Особливості використання різних статистичних
методів обробки інформації для розв’язання задач
прогнозування у інформаційних системах
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Норми академічної етики
Студент повинен дотримуватися «Кодексу етики академічних взаємовідносин та доброчесності НТУ «ХПІ»: виявляти дисциплінованість, вихованість, доброзичливість, чесність,
відповідальність

Силабус за змістом повністю відповідає робочій програмі курсу.

