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Програма навчальної дисципліни 

1. Опис навчальної дисципліни, її мета, предмет вивчання та результати навчання 

Мета дисципліни: підготовка майбутніх висококваліфікованих фахівців з автоматичного 

керування. 

Предмет дисципліни: основні поняття та визначення, поняття функції комплексного змінного, 
операційне числення, елементи математичної статистики, елементи теорії ймовірностей, 
статистична обробка експериментальних даних. 

Програмні результати навчання, які мають продемонструвати студенти після засвоєння 
дисципліни, окреслюються наступним: 

Компетентності:  

−  знаходити  оптимальні рішення (необхідні для аналізу і моделювання пристроїв, процесів і 
явищ) для здійснення науково-технічного прогресу та вибору найліпших способів реалізації 
цих рішень (ФК 1); 

− використовувати математичні методи для опису, моделювання та вивчення 
різноманітних за природою об’єктів і явищ (ФК 1); 

− застосовувати математичні методи для розв’язання практичних задач у професійній 
діяльності (ФК 1). 

Згідно з вимогами програми навчальної дисципліни студенти після засвоєння кредитного 
модуля мають продемонструвати такі результати навчання: 



Знання: 

− складових комплексного числа (ЗН1); 

− форм запису комплексного числа і зв’язків між ними (ЗН1); 

− елементарних дій над комплексними числами заданими у різних формах (ЗН1); 

− геометричної інтерпретації комплексного числа (ЗН1); 

− ознак збіжності рядів з комплексними елементами (ЗН1); 

− геометричної інтерпретації функцій комплексного змінного (ЗН1); 

− властивостей елементарних функцій комплексного змінного (ЗН1); 

− умов належності функції до оригіналів (ЗН1); 

− властивостей перетворення Лапласа (ЗН1);  

− властивостей середньої арифметичної величини (ЗН1); 

− способів зображення варіації (ЗН1); 

− видів середніх величин (ЗН1); 

− методології побудови одно- та двовимірного рядів розподілу (ЗН1); 

− законів розподілу випадкових величин (ЗН1); 

− методів статистичної обробки експериментальних даних (ЗН1); 

− показників статистичних характеристик (ЗН1); 

Уміння: 

− виконувати елементарні дії над комплексними числами; 

− переводити комплексне число з одної форми запису на інші; 

− досліджувати ряди на збіжність; 

− зображувати на комплексній площині області за їх описом; 

− обчислювати дійсну та уявну частини функцій комплексного змінного; 

− розраховувати значення функцій комплексного змінного; 

− обґрунтовувати належність функції до оригіналів; 

− знаходити зображення функції за перетворенням Лапласа; 

− знаходити оригінал функції за зворотним перетворенням Лапласа; 

− розв’язувати лінійні звичайні диференціальні рівняння із сталими коефіцієнтами і 
неперервною правою частиною; 

− відображати варіацію даних; 

− обчислювати середні величини; 

− будувати одновимірний та двовимірний ряди розподілу; 

− визначати закони розподілу випадкових величин; 

− оцінювати статистичні параметри сукупності даних. 
 

2.     Пререквізити та постреквізити дисципліни (місце в структурно-логічній схемі навчання 
за відповідною освітньою програмою) 

Дисципліна викладається на основі застосування теоретичних знань та практичних 

навичок, які були отримані студентами раніше підчас вивчення ряду фундаментальних («Вища 

математика», «Фізика») та спеціальних  курсів. Вона є підготовчою для опанування дисциплін 

професійної підготовки, таких як «Теорія та проектування комп’ютерно-інтегрованих систем 

точної механіки», «Методи та засоби вимірювання параметрів технологічних процесів» і 

базової дисципліни  «Теорія автоматичного керування». 

Для успішного засвоєння дисципліни достатньо вільно володіти державною мовою. 

 

3.    Зміст навчальної дисципліни  

Розділ 1. Основні поняття та визначення. 



Тема 1. Технічні системи та їх робочі процеси.  

Тема 2. Математичні моделі процесів та систем. 

 

Розділ 2. Функції комплексного змінного. 
Тема 1. Функції комплексного змінного. Множини на комплексній площині. 

Диференціювання функцій комплексного змінного. Аналіз збіжності функціональних 

послідовностей і рядів.  

 
Розділ 3. Операційне числення. 

Тема 1. Перетворення Лапласа.  

Тема 2. Області застосування перетворення Лапласа.  

 

Розділ 4. Елементи математичної статистики. 
Тема 1. Середні величини.  

Тема 2. Варіація та її показники.  

 

Розділ 5. Елементи теорії ймовірностей. 

Тема 1. Загальні поняття.    

Тема 2. Математичне сподівання. Дисперсія середньої. 

 

Розділ 6. Статистична обробка експериментальних даних 

Тема  1. Статистична обробка експериментальних даних. 
 

4.   Навчальні матеріали та ресурси 

 Базова література 

1. Таланчук П. М. Основы теории и проектирования измерительных приборов: Учеб. пособие / 
П. М. Таланчук, В. Т. Рущенко. – К.: Выща шк., 1989. – 454 с.  

2. Гмурман В. Е. Теория вероятностей и математическая статистика. – М.: Высш. шк., 2003. 
– 479 с. 

3. Турчин В. М. Теорія ймовірностей і математична статистика. Основні поняття, приклади, 
задачі: Підручник для студентів вищих навчальних закладів. – Дніпропетровськ: ІМА-прес, 
2014. – 556 с.  

4. Жлуктенко В. І. Теорія ймовірностей / В.І. Жлуктенко, С.І. Наконечний. – К.: КНЕУ, 1999. – Ч. 1. 
5. Письменный Д. Т. конспект лекций по высшей математике: полный курс. – М.: Айрис-пресс, 

2006. – 608 с. 
  
Додаткова література 

1.   Вентцель Е. С. Теория вероятностей. – М.: Наука, 1999.  
2.  Лбов Г. С. Методы обработки разнотипных экспериментальных данных. – Новосибирск:   

Наука, 1981. – 160 с.  
3.   Хальд А. Математическая статистика с техническими приложениями. – М.: ИЛ, 1956. – 654 

с. 
4.   Привалов И. И. Введение в теорию функций комплексного переменного. – М.: Наука,1984. – 

389 с. 
5.    Сидоров Ю. В. Лекции по теории функций комплексного переменного: Учеб. для вузов / Ю. В. 

Сидоров, М. В. Федорюк, М. И. Шабунин. – М.: Наука, 1989. – 480 с.  



6. Пчелин Б. К. Специальные разделы высшей математики. (Функции комплексного 
переменного. Операционное исчисление). Учеб. пособие для втузов. – М.: Высшая школа, 
1973. – 464 с.  

 

Навчальний контент 

 

5.   Методика опанування навчальної дисципліни (освітнього компонента) 

Для опанування дисципліни передбачено лекції і практичні заняття. 

5.1. Лекції  

 

№ 

з/п 

Назва теми лекції та перелік основних питань  

(перелік дидактичних засобів, завдання на СРС з посиланням на літературу) 

1 Розділ 1. Основні поняття та визначення. 

Тема 1. Технічні системи та їх робочі процеси.  

Завдання на самостійну роботу – повторити матеріал лекції та вивчити матеріал 

за темою: [1, с. 5 – 32]. 

Тема 2. Математичні моделі процесів та систем. 

Завдання на самостійну роботу – повторити матеріал лекції та вивчити матеріал 

за темою: [1, с. 32 - 75]. 

2 Розділ 2. Функції комплексного змінного. 
Тема 1. Комплексні числа. 
Комплексні числа в алгебраїчній формі. Дії над комплексними числами. Властивості 
арифметичних операцій. Форми завдання комплексних чисел. 
Тема 2. Функції комплексного змінного. 

Множини на комплексній площині. Диференціювання функцій комплексного змінного. 

Аналіз збіжності функціональних послідовностей і рядів.  

Завдання на самостійну роботу – повторити матеріал лекції та вивчити матеріал 
за темою: [5, с. 5 – 28; 6, с. 525 – 540; 4, с. 7 – 50]. 

3 Розділ 3. Операційне числення. 

Тема 1. Перетворення Лапласа. 

Основні визначення. Властивості перетворення Лапласа. Пошук зображення за 

оригіналом. Пошук оригіналу за зображенням. Розв’язок лінійних звичайних 

диференціальних рівнянь із сталими коефіцієнтами.  

Завдання на самостійну роботу – повторити матеріал лекції та вивчити матеріал 

за темою: [6, с. 572 – 598; 5, с. 344 – 439]. 

Тема 2. Області застосування перетворення Лапласа. 

Розв’язання лінійних звичайних диференціальних рівнянь із сталими коефіцієнтами і 
неперервною правою частиною. 
Завдання на самостійну роботу – [5, с. 423 – 440; 4, с. 312 – 315]. 

4 Розділ 4. Елементи математичної статистики. 
Тема 1. Середні величини. 

Значення середніх. Середня арифметична. Зважена середня арифметична. 

Варіаційний ряд. Щільність розподілу. Зображення варіації. Неперервна зміна 

щільності розподілу. Медіана. Мода. Інші види середніх. 

Завдання на самостійну роботу – повторити матеріал лекції та вивчити матеріал 



за темою: [3, с. 5 – 36; 2, с. 17 – 29; 4, с. 113 – 122]. 

Тема 2. Варіація та її показники. 

Середнє квадратичне відхилення і дисперсія. Техніка обчислення середньої та дисперсії 

за рядом розподілу. Виділення величин, що спотворюють статистичні 

характеристики. Техніка побудови одновимірного ряду розподілу. Техніка побудови 

двовимірного ряду розподілу. Порівняння рядів розподілу. 

Завдання на самостійну роботу – [2, с. 37 – 98; 3, с. 64 – 75; 4, с. 5 – 13, 17 – 20, 25 – 30; 

5, с. 17 – 38]. 

5 Розділ 5. Елементи теорії ймовірностей. 

Тема 1. Загальні поняття.  

Терема додавання ймовірностей. Теорема множення ймовірностей. Формула повної 

імовірності.   

Завдання на самостійну роботу – повторити матеріал лекції та вивчити матеріал 
за темою: [2, с. 12 – 56; 3, с. 31 – 52; 4, с. 37 – 44; 5, с. 39 – 55]. 
Тема 2. Математичне сподівання. Дисперсія середньої. 

Математичне сподівання. Дисперсія середньої. Теорема Бернуллі і Пуассона. 

Завдання на самостійну роботу – [2, с. 10 – 92; 3, с. 75 – 84; 4, с. 69 – 74, 129 – 137]. 

6 Розділ 6. Статистична обробка експериментальних даних. 
Тема 1. Статистична обробка експериментальних даних. 
Техніка точних вимірювань. Оцінка статистичних параметрів. Метод найменших 
квадратів.  
Завдання на самостійну роботу: повторити матеріал лекції та вивчити матеріал за 
темою: [3, с. 187 – 235; 4, с. 167 – 200; 5, с. 56 – 75]. 

5.2. Практичні заняття 

Основні завдання циклу практичних занять полягають у закріпленні теоретичних 

положень дисципліни і набутті умінь та досвіду їх практичного застосування. 

 

№ 

з/п 
Назва теми заняття  

1 

 

Комплексні числа. Дії над комплексними числами, заданими у алгебраїчній формі. 

Комплексні числа. Форми завдання комплексних чисел. Геометрична інтерпретація 

комплексного числа. Модуль і аргумент комплексного числа [4, с. 5 – 28; 5, с. 525 – 

540]. 

Комплексні числа. Форми завдання комплексних чисел.  

Дії над комплексними числами, заданими у тригонометричній формі [4, с. 5 – 28; 5, с. 

525 – 540]. 

Комплексні числа. Форми завдання комплексних чисел.  

Дії над комплексними числами, заданими у показниковій формі. Геометричне 

тлумачення дій над комплексними числами [4, с. 5 – 28; 5, с. 525 – 540]. 

Множини на комплексній площині [4, с. 5 – 28; 5, с. 525 – 540]. 

2 

 

Елементарні функції комплексного змінного та їх властивості [7, c. 140 - 154]. 

Диференціювання функцій комплексного змінного. Аналіз збіжності функціональних 

послідовностей і рядів [5, с. 525 – 540; 6, с. 7 – 50 ]. 

3 Властивості перетворення Лапласа [5, с. 572 – 576; 6, с. 366 – 489]. 



4 Пошук зображення за оригіналом [5, с. 576 – 590; 6, с. 344 – 439]. 

Пошук оригіналу за зображенням [5, с. 590 – 594; 46 с. 389 – 412]. 

Розв’язання лінійних звичайних диференціальних рівнянь із сталими коефіцієнтами [5, 

с. 594 – 598; 6, с. 423 – 439].  

5 

 

Значення середніх. Середня арифметична. Зважена середня арифметична. 

Варіаційний ряд. Зображення варіації [1, с. 5 – 36; 2, с. 17 – 29;].  

Щільність розподілу. Види середніх [1, с. 5 – 36; 3, с. 113 – 122]. 

Середнє квадратичне відхилення і дисперсія [1, с. 37 – 98; 2, с. 64 – 75; 3, с. 5 – 13, 17 – 

20]. 

Виділення величин, що спотворюють статистичні характеристики [1, с. 37 – 98; 3, с. 

25 – 30; 4, с. 17 – 38]. 

Техніка побудови одновимірного ряду розподілу. Техніка побудови двовимірного ряду 

розподілу. Порівняння рядів розподілу [2, с. 64 – 75; 4, с. 17 – 38]. 

6 Терема додавання ймовірностей. Теорема множення ймовірностей. Формула повної 

імовірності [1, с. 12 – 56; 2, с. 31 – 52; 3, с. 37 – 44; 4, с. 39 – 55]. 

7 Теорема Бернуллі і Пуассона [2, с. 111 – 134; 3, с. 167 – 170; 5, с. 45 – 57].  

Математичне сподівання. Дисперсія середньої [1, с. 12 – 56; 3, с. 37 – 44; 4, с. 39 – 55; 6, 

с. 96 – 106]. 

8 Теоретичний розподіл випадкової величини. Нормальний розподіл [2, с. 111 – 134; 3, с. 

167 – 170; 5, с. 45 – 57]. 

Біноміальний розподіл. Розподіл Пуассона [1, с. 156 – 202; 2, с. 111 – 134; 3, с. 167 – 170; 

5, с. 45 – 57]. 

Композиція законів розподілу [1, с. 156 – 202; 2, с. 111 – 134; 3, с. 167 – 170; 5, с. 45 – 57]. 

9 Розподіл функції від випадкової змінної. Показники статистичних характеристик [2, 

с. 136 – 146; 3, с. 313 – 324; 4, с. 35 – 48]. 

Поєднання сукупностей з різними законами розподілу. Критерій згоди 2 [2, с. 136 – 

146; 3, с. 313 – 324; 4, с. 35 – 48]. 

Оцінка статистичних параметрів [2, с. 136 – 146; 3, с. 313 – 324; 4, с. 35 – 48]. 

Метод найменших квадратів [2, с. 136 – 146; 3, с. 313 – 324; 4, с. 35 – 48]. 

6.   Самостійна робота студента 

1. При підготовці до лекції потрібно перечитати матеріали попередньої лекції, посилання на 
додаткові матеріали наведено у п. 5.1. 

2. Підготовка до практичного заняття передбачає роботу із конспектом за темою і 
розв’язання індивідуального завдання, посилання на додаткові матеріали наведено у п. 5.2. 

3. Виконання РГР здійснюється відповідно до календарного плану (завдання поділяється на 
структурні елементи). 

Таблиця розподілу часу на самостійну роботу студента 

Назви розділів і тем 
Кількість 

годин на СРС 

1 2 

Розділ 1. Розділ 1. Основні поняття та визначення. 

Тема 1. Технічні системи та їх робочі процеси. 1 

Тема 2. Математичні моделі процесів та систем. 1 



Розділ 2. Функції комплексного змінного. 

Тема 1. Функції комплексного змінного. 4 

Розділ 3. Операційне числення.  

Тема 1. Перетворення Лапласа 4 

Тема 2. Області застосування перетворення Лапласа 3 

Розділ 4. Елементи математичної статистики. 

Тема 1. Середні величини. 3 

Тема 2. Варіація та її показники 3 

Розділ 5. Елементи теорії ймовірностей. 

Тема 1. Загальні поняття. 2 

Тема 2. Математичне сподівання. Дисперсія середньої 4 

Розділ 6. Статистична обробка експериментальних даних.  

Тема 1. Статистична обробка експериментальних даних. 4 

РГР 10 

Залік  6 

Всього годин  45 

 

Політика та контроль 

7.    Політика навчальної дисципліни (освітнього компонента) 

◆ обов’язковим є відвідування практичних занять; 

◆ на практичних заняттях потрібно приймати активну участь у розв’язуванні задач; 

◆ захист індивідуального завдання відбувається у режимі бліцопитування за змістом 
роботи, що дозволяє оцінити степінь академічної доброчесності; 

◆ заохочувальні бали студент отримує за активну участь у навчальному процесі 
(розв’язання задач підчас практичних занять, виконані експрес-контрольні роботи, 
вчасне виконання і захист індивідуального завдання);  

◆ штрафні бали нараховуються за затримку із поданням індивідуального завдання.  

 

2. Види контролю та рейтингова система оцінювання результатів навчання (РСО) 

Поточний контроль: експрес-опитування (на практичних заняттях),  виконання РГР. 
 
Критерії нарахування балів 

 

Практичне заняття оцінюється у 3 бали: 

– «відмінно», повна відповідь (не менше 90% потрібної інформації) – 3-2,7 балів; 

– «добре», достатньо повна відповідь (не менше 75% потрібної інформації), або повна відповідь з 

незначними неточностями – 2,6-2,2 балів; 

– «задовільно», неповна відповідь (не менше 60% потрібної інформації) та незначні помилки – 

2,1-1,8 балів; 

– «незадовільно», пасивна робота – 0 балів  

 

Розрахунково-графічна робота: 

– «відмінно», виконані усі вимоги до роботи – 15-13 балів; 
– «добре», роботу виконано з незначними недоліками – 12-11 балів; 



– «задовільно», є недоліки щодо виконання вимог до роботи і певні помилки – 10-9 балів; 
– «незадовільно», не відповідає вимогам до «задовільно» – 0 балів. 

За кожний тиждень запізнення з поданням розрахункової роботи на перевірку 

нараховується штрафні (-2) бали. 

 

Календарний контроль: провадиться двічі на семестр як моніторинг поточного стану 
виконання вимог Силабусу. 
Умовою першої атестації є отримання не менш 9 балів.  

Умовою другої атестації – отримання не менш 32 балів за умови зарахування РГР. 

Семестровий контроль: Залік. 
Умови допуску до семестрового контролю: зарахування розрахунково-графічної роботи, 

позитивні оцінки за  стартовий рейтинг не менше 34 балів.  

 

 

Таблиця відповідності рейтингових балів оцінкам за університетською шкалою:  
 

Кількість балів Оцінка 

100-95 Відмінно 

94-85 Дуже добре 

84-75 Добре 

74-65 Задовільно 

64-60 Достатньо 

Менше 60 Незадовільно 

Не виконані умови допуску Не допущено 

3. Додаткова інформація з дисципліни (освітнього компонента) 

◆ перелік питань, які виносяться на семестровий контроль наведено у додатку А. 

 

Робочу програму навчальної дисципліни (силабус): 

Складено  асистент,  Назаренко Наталія Миколаївна    

Ухвалено  кафедрою приладобудування (протокол №  10  від  03.06.2020р.) 

Погоджено Методичною комісією приладобудівного факультету (протокол № 4/20 від 25.06.2020 року) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Додаток А 

 

Питання курсу  

1. Функції комплексного змінного 

Комплексні числа в алгебраїчній формі. Форми запису комплексних чисел.  

Рівність комплексних чисел. Спряжені комплексні числа. Властивості спряжених комплексних 

чисел.  

Дії над комплексними числами, заданими в алгебраїчній формі. Корінь n-го степеня з 

комплексного числа для алгебраїчної форми запису.  

Піднесення комплексного числа z  до степеня n. Властивості операцій з комплексними числами. 

Геометрична інтерпретація комплексного числа.  

Комплексні числа у тригонометричній і показниковій формах. Модуль і аргумент комплексного 

числа. Дії над комплексними числами, заданими у тригонометричній формі. Добування кореня з 

комплексного числа, заданого у тригонометричній формі.  

Дії над комплексними числами, заданими у показниковій формі.  

Розширена комплексна площина.  

Обмежена послідовність комплексних чисел. Межа послідовності комплексних чисел.  

Необхідна ознака збіжності ряду комплексних чисел. Ознаки збіжності рядів з комплексними 

елементами. Ознаки абсолютної збіжності ряду. Властивості абсолютно збіжних рядів.  

Криві і області у комплексній площині. Функції комплексного змінного. Однозначні та 

багатозначні функції комплексного змінного.  

Показникова функція ez комплексного змінного. Тригонометричні функції sin z і cos z 

комплексного змінного z. Логарифмічна функція від комплексного змінного Lnzw = .  

 2. Операційне числення. 

Перелік питань: 

Оригінали та їх зображення. Зображення оригіналу.  

Перетворення Лапласа.  

Функція Хевісайда. Умови, за яких функція вважається оригіналом.  

Властивості перетворення Лапласа. Лінійність перетворення Лапласа.  

Теорема зміщення. Теорема запізнення. Теорема подібності.  

Перетворення Лапласа. Знаходження оригіналів за їх зображеннями. Зворотне перетворення 

Лапласа.  

Застосування теорем розкладання. Метод невизначених коефіцієнтів. 

 Диференціювання оригіналу. Розв’язання лінійних диференціальних рівнянь із сталими 

коефіцієнтами 

 

3. Елементи математичної статистики. 

Перелік питань: 

Основні поняття математичної статистики. Задачі математичної статистики.  

Сукупність (генеральна та вибіркова). Повторювані і неповторювані вибірки. Варіаційний ряд. 

Статистичний розподіл частот (відносних частот).  

Емпірична функція розподілу випадкової величини. Полігон частот. Полігон відносних частот. 

Точковий та інтервальний статистичний розподіл вибірки.  

Гістограма частот (відносних частот). Генеральне середнє. Вибіркове середнє. Відхилення від 

загального середнього та його властивості.  

Генеральна дисперсія. Вибіркова дисперсія. Середнє квадратичне відхилення вибірки. Медіана. 

Мода. Варіаційний розмах (розмах варіації). 



 

 4. Елементи теорії ймовірностей. 

Перелік питань: 

Терема додавання ймовірностей.  

Теорема множення ймовірностей.  

Формула повної імовірності.  

Математичне сподівання. Дисперсія середньої. Теорема Бернуллі і Пуассона.  

Нормальний розподіл. Біноміальний розподіл. Розподіл Пуассона.  

Закони розподілу. Композиція законів розподілу. Розподіл функції від випадкової змінної. 

Показники статистичних характеристик. 



 


