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4. Випадкові величини X, Y, Z розподілені рівномірно: X - в інтервалі (1; 3); Y – в  
 інтервалі (2; 6); Z – в інтервалі (1; 7). Яка з випадкових величин має найменше 

середнє квадратичне відхилення? 
5. Випадкові величини X, Y, Z задані інтегральними функціями: 
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Яка із випадкових величин має найбільшу дисперсію? 
Розв`язання таких задач не потребує знання складних формул та складних математичних 

розрахунків, потрібно уважно проаналізувати задачу і зробити правильні висновки. 
При вивченні статистичних методів обробки експериментальних даних, таких, як 

статистична перевірка статистичних гіпотез, кореляційний та регресійний аналіз, визначення 
характеристик випадкових функцій на основі дослідних даних, з метою активізації самостійної 
роботи студентів (СРС) та підвищення її ефективності, необхідно користуватися існуючим 
програмним забезпеченням ПЕОМ [3], а також вміти самостійно розробляти необхідні програми. 

У програмному забезпечення Excel передбачена можливість розв’язання багатьох 
важливих задач теорії ймовірностей та математичної статистики. При цьому забезпечується 
висока точність обчислень, можливість роботи з великими об’ємами статистичних даних. 

Одним із засобів покращення засвоєння студентами учбового матеріалу на лекції є 
пояснення теоретичних положень на великій кількості задач, які не потребують складних 
розрахунків, а спонукають студентів думати і аналізувати ту чи іншу ситуацію. 

Для кращого засвоєння методів математичної статистики, учбовим планом 
передбачена розрахункова робота, виконання якої у студентів не викличе труднощів, якщо 
вони скористаються методичними вказівками [2] і ПЕОМ [3]. 

Ефективність управління процесом навчання підвищується тільки в результаті його 
індивідуалізації, методично правильного вибору частоти, форми і змісту контролю для 
кожного виду занять. В даній дисципліні контроль відбувається у відповідності з 
рейтинговою системою оцінки успішності студентів. 

1.  Теорія ймовірностей та випадкові процеси: Метод. вказівки і завдання до виконання 
самостійної роботи для студ. напряму підготов. 6.050202 «Автоматизація та 
комп’ютерно-інтегровані технології». / Уклад.: С.В.Брановицька, Т.В.Бойко, 
О.М.Жигір.  –К.: НТУУ «КПІ»,  2008. – Ч.І:  Основи теорії ймовірностей. -44с. 

2.  Теорія ймовірностей та випадкові процеси: Метод. вказівки до виконання 
розрахункової роботи для студ. напряму підготов. 6.050202 «Автоматизація та 
комп’ютерно-інтегровані технології» / Уклад.: С.В.Брановицька, Т. В.Бойко, 
О.В.Сангінова.  – К.: НТУУ «КПІ»,  2008. – Ч.2: Математична статистика. -48с. 

3.  Барковський В.В., Барковська Н.В., Лопатін О.К. Теорія ймовірностей та математична 
статистика. – Київ: ЦУЛ. 2002 – 448 с. – Серія: Математичні науки. 
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У даній роботі представлений програмний комплекс дисципліни „Загальна хімія” 
направлений на організацію самостійної роботи студентів з хімії вищих навчальних закладів 
в умовах застосування новітніх інформаційних технологій. Сучасний етап реформування 
вищої освіти України характеризується поступовим входженням її до європейського 
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освітнього простору в рамках, встановлених Болонською декларацією. Згідно  з цим 
відбулися зміни в організації навчання студентів - перехід до кредитно-модульної системи, 
що призвело до скорочення аудиторного навантаження студентів і збільшення часу на 
самостійну роботу.  

Самостійна діяльність студента полягає переважно в опрацюванні відповідної 
навчально-наукової літератури та періодичних видань з метою надбання загальноосвітніх та 
професійних знань, умінь і навичок. Однак, недостатнє фінансування державою системи 
освіти, привело до збіднення бібліотечних фондів, недостатнього забезпечення студентів 
друкованою навчальною літературою. Вихід з такої ситуації ми бачимо в створенні та 
впровадженні в навчальний процес літератури нового типу — електронного підручника.  

В основу створення електронного підручника, нами закладено принципи, 
запропоновані О. В. Зіміною [1]:  

1) принцип квантування: розбивка матеріалу на розділи, що складаються з модулів, 
мінімальних за об'ємом, але замкнутих за змістом;  

2) принцип повноти: кожен модуль повинен мати наступні компоненти теоретичне 
ядро, контрольні питання по теорії, приклади розв'язування задач, задачі та вправи для 
самостійного розв'язування тощо;  

3) принцип наочності: кожен модуль повинен складатися з колекції кадрів з 
мінімумом тексту й візуалізацісю, що полегшує розуміння й запам'ятовування нових понять, 
тверджень і методів;  

4) принцип розгалуження: кожен модуль повинен бути зв'язаний гіпертекстними 
посиланнями з іншими модулями так, щоб у користувача був вибір переходу в будь-який 
інший модуль;  

5) принцип регулювання: учень самостійно управляє зміною кадрів, має можливість 
викликати на екран будь-яку кількість прикладів, розв'язати необхідну йому кількість задач, 
а також перевірити себе, відповівши на контрольні питання й виконавши контрольну роботу;  

6) принцип збирання: електронний підручник повинний бути виконаний у форматі, 
що дозволить розширювати й доповнювати його новими розділами й темами.  

Ефективність роботи комп'ютерних навчальних програм багато в чому залежить від 
інтерфейсу користувача. Дизайн програми безпосередньо впливає на швидкість сприйняття 
інформації  тощо.  

При побудові інтерфейсу навчального комп'ютерного середовища ми виходили з 
наступних положень [2]:  

1) зміст навчального матеріалу повинен бути стислим (великий текст важко читати з 
екрану), заголовки повинні бути короткими, кожному положенню (ідеї) повинен бути 
відведений окремий абзац, доповнення тексту графічними об'єктами повинно чітко 
відповідати викладеному матеріалу;  

2) детальна та інтегральна інформація, що потребується учню на чітко розмежованих 
стадіях розв'язання задачі, повинна розділятися в часі (одночасне відображення в різних 
зонах екрану) і просторі (послідовне відображення інформації);  

3) гіперпосилання повинні містити докладну інформацію про те, куди вони ведуть і 
бути чітко позначеними;  

4) текст повинний, по можливості, розміщуватись на 1-2 екрани. Якщо розділ досить 
великий, то слід спочатку зробити список підрозділів (міток) і від них організовувати 
локальні посилання в межах розділу;  

5) в кінці кожного розділу повинні бути кнопки: повернення до початку, переходу до 
змісту та переходу до наступного розділу;  

6) слід враховувати фізіологічні особливості сприйняття кольорів і форм.   
Навчальний матеріал запропонованого нами електронного підручника з дисципліни 

«Загальна хімія» структурований відповідно до технології модульного навчання. Даний 
програмний комплекс розроблений в спеціальній програмі для створення електронних 
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підручників, лабораторних практикумів тощо, CourseLab 2.4. За змістом даний підручник 
розбитий на 11 логічно завершених частин - змістових модулів, кожний з яких містить 
необхідну теоретичну частину, приклади розв'язування типових завдань, питання або тестові 
завдання для самоконтролю, завдання для самостійного розв'язування тощо. У теоретичній 
частині кожного модулю стисло і коротко викладено весь навчальний матеріал. 

 
Рис.1 Фрагмент вікна електронного підручника 

Вся інформація пред’являється послідовно, але разом з тим існує можливість 
повернутись до повторного перегляду матеріалу. Тестові завдання та завдання для 
самостійного розв’язування  виділені окремими блоками, що дає змогу  перевірити самим 
студентом якість засвоєння ним навчального матеріалу. Таким чином, електронний 
підручник виступає своєрідним керівником діями користувача для досягнення 
сформульованої викладачем в неявному вигляді навчальної мети. 
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Изданная авторами доклада книга «Химическая кинетика: введение с 
Mathcad/Maple/MCS» (М.: Горячая линия - Телеком, 2009) имеет некоторые особенности, 
отличающие ее от традиционных книг по химической кинетике. Во-первых, представленный 
читателю материал рассматривается с позиции реализации расчетов с помощью 
современных систем компьютерной математики Mathcad и Maple. Во-вторых, подавляющее 
большинство иллюстраций к книге являются полноценными расчетными документами. 
Пользователю необязательно воспроизводить последовательность расчетов путем 
формирования собственных документов. Достаточно обратиться на сайт книги (http:// 
twt.mpei.ac.ru/TTHB/ChemKin.html), где можно скачать готовый документ Mathcad (наиболее 
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