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 ВСТУП 

Навчальна дисципліна    Імовірносні основи методу імітаційного моделювання  .  
(назва дисципліни) 

є складовою освітньо-професійної програми підготовки фахівців за освітньо-
кваліфікаційним рівнем «       бакалавр        » галузі знань 12 Інформаційні 
технології                          (зазначити відповідний рівень)       (зазначити) 
спеціальності: Системний аналіз   

Дана дисципліна                          за вибором                             . 
      (нормативна, за вибором) 

 

Викладається у    VІІІ    семестрі     4      курсу  в обсязі – 50 год. 3 
              (зазначається загальний обсяг) 

(  2  кредити ECTS4) зокрема: лекції – 30 год., самостійна робота – 20 год.. У 
курсі передбачено 2 змістових модулі та 2 модульна(і) контрольна(і) робота(и). 
Завершується дисципліна – заліком. 

 

Мета дисципліни –  одержання студентами базових знань про методи 
імітаційного моделювання, вмінь працювати з основними імітаційними 
моделями, навичок застосування отриманих знань до прикладних задач. 

Завдання – надати студентам базові знання про методи імітаційного 
моделювання, вміння працювати з основними імітаційними моделями, 
розвивати навички застосування отриманих знань до прикладних задач. 

Структура курсу 

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

знати: основні види імітаційних моделей, принципи імітаційного 
моделювання, визначення та характеристики базової випадкової величини, 
приклади базових датчиків, основні методи імітації випадкових величин з 
дискретними та абсолютно неперервними розподілами, принципи моделювання 
випадкових векторів та процесів, зокрема, систем масового обслуговування; 
методи верифікації результатів моделювання. 

вміти: моделювати значення базової випадкової величини, проводити 
верифікацію отриманих результатів моделювання, моделювати вибірки заданих 
об’ємів для випадкових величин з дискретними та абсолютно неперервними 
розподілами, моделювати значення випадкових векторів та процесів; 
застосовувати імітаційні моделі для прогнозу та узгодженості з реальними 
статистичними даними.  

 

                                           
3 Зазначається загальна кількість годин, які виділено на дану дисципліну згідно навчального плану відповідного 
освітньо-кваліфікаційного рівня. 
4 кредитів ECTS – кредит кратний 36 годинам (Наприклад, 3 кредити ECTS відповідає 108 год.). 



Місце дисципліни (в структурно-логічній схемі підготовки фахівців 
відповідного напряму). Навчальна дисципліна „Імовірносні основи методу 
імітаційного моделювання” є складовою частиною циклу професійної підготовки 
фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр”. 

Зв’язок з іншими дисциплінами.  Навчальна дисципліна „Імовірносні 
основи методу імітаційного моделювання” вимагає базових знань з таких 
дисциплін як «Програмування», «Теорія ймовірностей та математична статистика», 
«Випадкові процеси», «Методи прийняття рішень». 

 



Контроль знань і розподіл балів, які отримують студенти. 
Контроль здійснюється за модульно-рейтинговою системою. 

У змістовий модуль 1 (ЗМ1) входять теми 1-6, а у змістовий модуль 2 (ЗМ2) – теми 7-11. 
Обов’язковим для заліку є _мінімальна кількість балів (20), набраних до заліку. 

(зазначаються умови, невиконання яких унеможливлює допуск до іспиту чи заліку) 

Оцінювання за формами контролю5: (як приклад) 
 ЗМ1 ЗМ 2 

Min. – _ балів Max. – __ бали Min. – __ бали Max. – __ балів 
Усна відповідь 0 5 1 5 
Доповнення 0 3 0 3 
Доповідь 0 6 0 6 
Реферат 0 7 0 7 

Модульна контрольна 
робота 1 

0 10 0 10 

Модульна 
контрольна робота 2 

0 10 0 10 

     
„3”  – мінімальна/максимальна оцінку, яку може отримати студент. 
1 – мінімальна/максимальна залікова кількість робіт чи завдань. 

Для студентів, які набрали сумарно меншу кількість балів ніж критично-
розрахунковий мінімум – 20  балів для одержання іспиту/заліку обов’язково потрібно набрати 
додаткові бали. 

У випадку відсутності студента з поважних причин відпрацювання та перездачі МКР 
здійснюються у відповідності до „Положення про порядок оцінювання знань студентів при 
кредитно-модульній системі організації навчального процесу” від 1 жовтня 2010 року. 

При простому розрахунку отримаємо: 

 Змістовий модуль1 Змістовий модуль2 залік Підсумкова оцінка 

Мінімум 0 0 0 0 

Максимум 30 30 40 100 

При цьому, кількість балів: 
• 1-34 відповідає оцінці «незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням дисципліни; 
• 35-59 відповідає оцінці «незадовільно» з можливістю повторного складання; 
• 60-64 відповідає оцінці «задовільно» («достатньо»); 
• 65-74  відповідає оцінці «задовільно»; 
• 75 - 84 відповідає оцінці «добре»; 
• 85 - 89 відповідає оцінці «добре» («дуже добре»);   
• 90 - 100 відповідає оцінці «відмінно». 

  Шкала відповідності (за умови іспиту)             Шкала відповідності (за умови заліку) 
За 100 – бальною шкалою За національною шкалою 

90 – 100 5 відмінно 

85 – 89 
4 добре 

75 – 84  

65 – 74  
3 задовільно 

60 – 64  

35 – 59  
2 не задовільно 

1 – 34  

                                           
5 Див. Положення про порядок оцінювання знань студентів при кредитно-модульній системі організації навчального процесу від 1 жовтня 
2010 року, а також Розпорядження ректора «Про методику розрахунку підсумкової оцінки дисциплін, які читаються два і 
більше семестри» від 29 вересня 2010 року  

За 100 – бальною шкалою За національною 
шкалою 

90 – 100 

Зараховано 

85 – 89 

75 – 84  

65 – 74  

60 – 64  

1 – 59 не зараховано 



ППРРООГГРРААММАА    ННААВВЧЧААЛЛЬЬННООЇЇ    ДДИИССЦЦИИППЛЛІІННИИ  

Змістовий модуль 1    «Імітаційне моделювання випадкових величин» 
 

ТЕМА 1.        Класифікація видів моделювання. Основні поняття та принципи імітаційного 
моделювання ………………………………………………………….. (3 год.)6 
Класифікація видів моделювання. Принципи моделювання на ЕОМ 
випадкових елементів. Базова випадкова величина. Базові датчики. 
Вимоги до датчиків БВВ. Приклади базових датчиків. Генерування 
випадкових подій, повної групи випадкових подій та залежних подій. 

ТЕМА 2.   Моделювання випадкових величин дискретного типу …………………..(3 год.) 
Імітаційне моделювання дискретних випадкових величин із 
скінченною кількістю значень. Імітаційне моделювання дискретних 
випадкових величин із зліченною кількістю значень. Моделювання 
незалежних вибірок з розподілів Бернуллі, біноміального, 
рівномірного дискретного, Пуассона, від’ємного біноміального, 
геометричного. 

ТЕМА 3.   Основні методи імітації випадкових величин із абсолютно неперервними 
розподілами  ……………………..……………………………………..(4 год.) 
Метод оберненої функції. Метод заданої гістограми. Імітаційне 
моделювання абсолютно неперервних випадкових величин за заданим 
полігоном частот. Метод виключень. Метод суперпозиції. 
Моделювання незалежних вибірок з розподілів Вейбулла, 
експоненційного, Парето. 

ТЕМА 4.   Імітаційне моделювання гауссівської випадкової величини  …….……..(4 год.) 
Метод сумування. Метод оберненої функції. Метод функціонального 
перетворення. Імітаційне моделювання гауссівської випадкової 
величини комбінованим методом виключення та суперпозиції. 

ТЕМА 5.   Імітаційне моделювання випадкових величин з експоненційним  розподілом 
……………….……….….….….….….….….….….….……….……..(4 год.) 
Метод оберненої функції. Метод функціонального перетворення. 
Метод суперпозиції. Імітаційне моделювання випадкових величин з з 
бета- та гама-розподілом (метод функціонального перетворення, 
метод Йонка). 

ТЕМА 6.   Імітаційне моделювання основних розподілів прикладної статистики  …..(6 год.) 
Моделювання випадкових величин з χ2-розподілом. Моделювання 
випадкових величин з розподілом Стьюдента.  

 

 

                                           
6 Зазначається загальна кількість годин з урахуванням лекцій, практичних (семінарських, лабораторних) і 
самостійної роботи. 



Змістовий модуль 2    «Імітаційне моделювання випадкових  векторів та процесів» 

 

ТЕМА 7.   Моделювання випадкових векторів з гауссівським  та поліноміальним розподілом 
…….………………………………………….………………..……..(6 год.) 

ТЕМА 8.   Моделювання випадкових процесів  і потоків подій  …………….……..(6 год.) 
Процес випадкового блукання, гауссівський випадковий процес,  
дискретний ланцюг Маркова з дискретним часом, дискретний ланцюг 
маркова з неперервним часом, вінерівський випадковий процес. 
Моделювання потоків подій. 

ТЕМА 9.   Макроекономічні та мікроекономічні імітаційні моделі  .……….……..(6 год.) 
Модель Самуельсона-Хікс, Модель Клейна, Модель АТП. 

ТЕМА 10.  Моделювання систем та мереж обробки інформації ….……….……..(4 год.) 

ТЕМА 11.   Імітаційне моделювання соціальних систем ………….……….……..(4 год.) 
Формалізація соціальних систем. Комп’ютерне моделювання. 
Дослідження соціальних систем. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ССТТРРУУККТТУУРРАА    ННААВВЧЧААЛЛЬЬННООЇЇ    ДДИИССЦЦИИППЛЛІІННИИ  
ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ  І  СЕМІНАРСЬКИХ  ЗАНЯТЬ 

№ 
п/п Назва  лекції 

Кількість годин 

лекції семінари С/Р 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І  
«Імітаційне моделювання випадкових величин» 

1 
Класифікація видів моделювання. Основні поняття та принципи 
імітаційного моделювання. 2  1 

2 Моделювання випадкових величин дискретного типу. 2  1 

3 
Основні методи імітації випадкових величин із абсолютно неперервними 
розподілами. 2  2 

4 Імітаційне моделювання гауссівської випадкової величини. 2  2 

5 
Імітаційне моделювання випадкових величин з експоненційним  
розподілом, з бета-розподілом та гама-розподілом. 2  2 

6 Імітаційне моделювання основних розподілів прикладної статистики. 4  2 

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ 

«Імітаційне моделювання випадкових  векторів та процесів» 

7 
Моделювання випадкових векторів з гауссівським  розподілом та 
поліноміальним розподілом. 4  2 

8 Моделювання випадкових процесів і потоків подій. 4  2 

9 Макроекономічні та мікроекономічні імітаційні моделі. 4  2 

10 Моделювання систем та мереж обробки інформації. 2  2 

11 Імітаційне моделювання соціальних систем. 2  2 

 ВСЬОГО 30  20 
 
Загальний обсяг 50  год.7, в тому числі: 
Лекцій – 30  год. 
Самостійна робота –  20  год. 

                                           
7 Загальна кількість годин, відведених на дану дисципліну згідно навчального плану. 



Змістовий модуль 1 
«Імітаційне моделювання випадкових величин» 

 
Тема 1.   Класифікація видів моделювання. Основні поняття та 

принципи імітаційного моделювання – (3  год.) 
 
Лекція 1  Класифікація видів моделювання. Основні поняття та принципи 

імітаційного моделювання.  – 2 год. 

Класифікація видів моделювання 

Принципи моделювання на ЕОМ випадкових елементів 

Базова випадкова величина 

Базові датчики 

Вимоги до датчиків БВВ 

Приклади базових датчиків 

Література: 1,3. 

Завдання для самостійної роботи № 1: Генерування випадкових подій, повної групи 

випадкових подій та залежних подій  – 1 год. [1, 3]   

 

Тема 2.   Моделювання вип. величин дискретного типу – (3  год.) 
 

Лекція 2 Моделювання випадкових величин дискретного типу – 2 год. 

Імітаційне моделювання дискретних випадкових величин із скінченною 

кількістю значень.  

Імітаційне моделювання дискретних випадкових величин із зліченною 

кількістю значень. 

Література: 1,3. 

Завдання для самостійної роботи № 2: моделювання незалежних вибірок з 

розподілів Бернуллі, біноміального, рівномірного дискретного, Пуассона, 

від’ємного біноміального, геометричного  – 1 год. [1, 3]   

 



Тема 3.  Основні методи імітації випадкових величин із абсолютно 
неперервними розподілами  – (4  год.) 

 

Лекція 3 Основні методи імітації випадкових величин із абсолютно 

неперервними розподілами. – 2 год. 

Метод оберненої функції 

Метод заданої гістограми 

Імітаційне моделювання абсолютно неперервних випадкових величин за заданим полігоном 

частот 

Метод виключень 

Метод суперпозиції 

Література: 3. 

Завдання для самостійної роботи № 3: моделювання незалежних вибірок з 

розподілів Вейбулла, експоненційного, Парето. – 2 год. [3]   

 

Тема 4.  Імітаційне моделювання  
гауссівської випадкової величини  – (4  год.) 

 

Лекція 4 Імітаційне моделювання гауссівської випадкової величини. – 2 

год. 

Метод сумування 

Метод оберненої функції 

Метод функціонального перетворення 

Література: 1. 

Завдання для самостійної роботи № 4: Імітаційне моделювання гауссівської 

випадкової величини комбінованим методом виключення та суперпозиції  – 2 

год. [1]  

 

Тема 5.  Імітаційне моделювання випадкових величин з 
експоненційним  розподілом, з бета-розподілом та гама-

розподілом – (4  год.) 
 

Лекція 5  Імітаційне моделювання випадкових величин з експоненційним  

розподілом – 2 год. 

Метод оберненої функції 



Метод функціонального перетворення 

Метод суперпозиції 

Література: 3. 

Завдання для самостійної роботи № 5: Імітаційне моделювання випадкових 

величин з з бета- та гама-розподілом (метод функціонального перетворення, 

метод Йонка).– 2 год. [1]   

 

Тема 6.  Імітаційне моделювання основних розподілів прикладної 
статистики  – (6  год.) 

 

Лекція 6  Імітаційне моделювання основних розподілів прикладної 

статистики. – 2 год. 

Моделювання випадкових величин з χ2-розподілом 

Література: 3. 

Завдання для самостійної роботи № 6: Моделювання випадкових величин з 

χ2-розподілом   – 1 год. [3]  

 

Лекція 7. Імітаційне моделювання основних розподілів прикладної 

статистики.  – 2 год. 

Моделювання випадкових величин з розподілом Стьюдента  

Література: 3. 

Завдання для самостійної роботи № 7: Моделювання випадкових величин з 

розподілом Фішера  – 1 год. [3] 

 

 

 
 



 Контрольні запитання до змістового модуля І 

 

1. Класифікація видів моделювання. 

2. Принципи імітаційного моделювання.  

3. Базова випадкова величина (БВВ).   

4. Базові датчики, вимоги до БВВ та відповідні критерії.  

5. Приклади базових датчиків.  

6. Генерування випадкових подій повної групи випадкових подій  та 

залежних подій. 

7. Моделювання випадкових величин основних дискретних типів розподілів: 

рівномірного, геометричного, від’ємного біноміального, біноміального, 

пуассонівського.  

8. Основні методи імітації випадкових величин із абсолютно неперервними 

розподілами:  

• метод оберненої функції,  

• метод заданої гістограми,  

• за заданим полігоном частот,  

• метод виключення,  

• метод суперпозиції.  

9. Імітаційне моделювання гауссівської випадкової величини:  

• метод сумування, 

•  метод оберненої функції,  

• метод функціонального перетворення,  

• комбінований метод виключення та суперпозиції. 

10. Імітаційне моделювання випадкової величини з експоненційним 

розподілом. 

11. Імітаційне моделювання випадкової величини з бета-розподілом. 

12. Імітаційне моделювання випадкової величини з гама-розподілом .  

13. Імітаційне моделювання випадкової величини з розподілами  

• Хі-квадрат,  

• Стьюдента, 

• Фішера.  
 



ЗАВДАННЯ  МОДУЛЬНОЇ  КОНТРОЛЬНОЇ  РОБОТИ 

змістовного модуля № 1 

 

Задача 1 Навести класифікацію видів моделювання та принципи моделювання 

випадкових елементів на ЕОМ. 

Задача 2 Дати визначення базової випадкової величини та обчислити її другий 

центральний та третій початковий моменти. 

Задача 3 Сформулювати алгоритм момент них перевірок роботи базового 

датчика. 

Задача 4 Нехай 1( , , )nα α…  – незалежні базові випадкові величини, 
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Задача 5   Нехай 1( , , )nα α…  – незалежні базові випадкові величини, 
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Змістовий модуль 2 
«Імітаційне моделювання  

випадкових  векторів та процесів» 
 

Тема 7.   Моделювання випадкових векторів з гауссівським  
розподілом та поліноміальним розподілом – (6  год.) 

 

Лекція 8 Моделювання випадкових векторів з гауссівським  розподілом та 

поліноміальним розподілом. – 2 год. 
Література: 1. 

Завдання для самостійної роботи № 8: Моделювання випадкових векторів з 

гауссівським  розподілом – 1 год. [1]  
 

Лекція 9  Моделювання випадкових векторів з гауссівським  розподілом та 

поліноміальним розподілом. – 2 год. 
Література: 1. 

Завдання для самостійної роботи № 9: Моделювання випадкових векторів з 

поліноміальним розподілом  – 1 год. [1] 
 

 

Тема 8.  Моделювання випадкових процесів  
і потоків подій – (6  год.) 

 

Лекція 10 Моделювання випадкових процесів  і потоків подій. – 2 год. 

процес випадкового блукання, 

гауссівський випадковий процес,  

дискретний ланцюг Маркова з дискретним часом,  

дискретний ланцюг маркова з неперервним часом, 

вінерівський випадковий процес,  

Література: 3,7. 

Завдання для самостійної роботи № 10: Моделювання випадкових процесів 

(вінерівський випадковий процес, ланцюги Маркова) – 1 год. [3,7] 

 

Лекція 11 Моделювання випадкових процесів і потоків подій. – 2 год. 

Моделювання потоків подій 
Література: 2,3,4. 



Завдання для самостійної роботи № 11: моделювання потоків подій – 1 год. 

[3,7] 

 

Тема 9.  Макроекономічні та мікроекономічні  
імітаційні моделі – (6  год.) 

 

Лекція 12 Макроекономічні та мікроекономічні імітаційні моделі. – 2 год. 

модель Самуельсона-Хікс,  

модель Клейна. 

Література: 3. 

Завдання для самостійної роботи № 12: Макроекономічні імітаційні моделі  

– 1 год. [3] 
 

Лекція 13 Макроекономічні та мікроекономічні імітаційні моделі – 2 год. 

Модель АТП. 

Література: 3. 

Завдання для самостійної роботи № 13: Мікроекономічні імітаційні моделі 

(АТП) – 1 год. [3] 
 

 

Тема 10.  Моделювання систем та мереж  
обробки інформації – (4  год.) 

 

Лекція 14 Моделювання систем та мереж обробки інформації. – 2 год. 
Література: 2, 4, 6. 

Завдання для самостійної роботи № 14: Моделювання систем та мереж 

обробки інформації – 2 год. [2, 4, 6] 

 

 

Тема 11.  Імітаційне моделювання соціальних систем – (4  год.) 
 

Лекція 15 Імітаційне моделювання соціальних систем  – 2 год. 

Формалізація соціальних систем. 

Комп’ютерне моделювання. 

Дослідження соціальних систем. 
Література: 5, 6. 



Завдання для самостійної роботи № 15: Імітаційне моделювання соціальних 

систем (Комп’ютерне моделювання)  – 2 год. [5, 6] 

 

 

 Контрольні запитання до змістового модуля ІІ 
 

1. Моделювання випадкових векторів  

• з гауссівським розподілом 

• з поліноміальним розподілом.  

2. Моделювання випадкових процесів 

• процес випадкового блукання, 

• гауссівський випадковий процес,  

• дискретний ланцюг Маркова з дискретним часом,  

• дискретний ланцюг маркова з неперервним часом, 

• вінерівський випадковий процес,  

• моделювання потоків подій.  

3. Макроекономічні та мікроекономічні моделі:  

• модель Самуельсона-Хікс,  

• модель Клейна, 

• модель АТП. 

4. Моделювання систем масового обслуговування (СМО).  

5. Імітаційне моделювання соціальних систем. 

• Формалізація соціальних систем. 

• Комп’ютерне моделювання соціальних систем. 

• Дослідження соціальних систем 



ЗАВДАННЯ  МОДУЛЬНОЇ  КОНТРОЛЬНОЇ  РОБОТИ 

змістовного модуля № 2 

 

Задача 1  Нехай α – базова випадкова величина, функція розподілу ( )F x  строго 

монотонна і у неї має існує обернена функція 1( )F x− . Довести, що випадкова 

величина 1( )Fξ α−=  має функцію розподілу ( )F x . 

Задача 2 Нехай α1, α2,...,αN – базові випадкові величини. Довести, що при 

∞→N  випадкова величина ∑
=








 −=
N

i
iN N 1 2

112 αξ  має (асимптотично) 

стандартний гауссівський розподіл. 

Задача 3 Метод Йонка та приклад його застосування. 

Задача 4 Стійкість гамма-розподілу та його застосування при моделюванні. 

Задача 5 Навести алгоритм моделювання гауссівскього вектора ~ ( , )N a Bξ  з 

параметрами ( 1, 0, 2, 1)a ′= − , 
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ПИТАННЯ НА ЗАЛІК 
 

1. Класифікація видів моделювання. 

2. Принципи імітаційного моделювання.  

3. Базова випадкова величина (БВВ).   

4. Базові датчики, вимоги до БВВ та відповідні критерії.  

5. Приклади базових датчиків.  

6. Генерування випадкових подій повної групи випадкових подій  та 

залежних подій. 

7. Моделювання випадкових величин основних дискретних типів розподілів: 

рівномірного, геометричного, від’ємного біноміального, біноміального, 

пуассонівського.  

8. Основні методи імітації випадкових величин із абсолютно неперервними 

розподілами:  

• метод оберненої функції,  

• метод заданої гістограми,  

• за заданим полігоном частот,  

• метод виключення,  

• метод суперпозиції.  

9. Імітаційне моделювання гауссівської випадкової величини:  

• метод сумування, 

•  метод оберненої функції,  

• метод функціонального перетворення,  

• комбінований метод виключення та суперпозиції. 

10. Імітаційне моделювання випадкової величини з експоненційним 

розподілом. 

11. Імітаційне моделювання випадкової величини з бета-розподілом. 

12. Імітаційне моделювання випадкової величини з гама-розподілом .  

13. Імітаційне моделювання випадкової величини з розподілами  

• Хі-квадрат,  

• Стьюдента, 

• Фішера.  

14. Моделювання випадкових векторів  

• з гауссівським розподілом 



• з поліноміальним розподілом.  

15. Моделювання випадкових процесів 

• процес випадкового блукання, 

• гауссівський випадковий процес,  

• дискретний ланцюг Маркова з дискретним часом,  

• дискретний ланцюг маркова з неперервним часом, 

• вінерівський випадковий процес,  

• моделювання потоків подій.  

16. Макроекономічні та мікроекономічні моделі:  

• модель Самуельсона-Хікс,  

• модель Клейна, 

• модель АТП. 

17. Моделювання систем масового обслуговування (СМО).  

18. Імітаційне моделювання соціальних систем. 

• Формалізація соціальних систем. 

• Комп’ютерне моделювання соціальних систем. 

• Дослідження соціальних систем 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Організація самостійної роботи студентів 4 курсу у січні-лютому 2018 року 
спеціальність Системний аналіз 

з дисципліни    Імовірносні основи методу імітаційного моделювання  
 

Викладач доцент Шарапов М.М (e-mail sharapov@unicyb.kiev.ua) 
 

№
  

Вид заняття Тема дисципліни Зміст самостійної роботи Форма поточного 
контролю 

1 Теоретичне  

№ 1. 

Класифікація видів 
моделювання. Основні 
поняття та принципи 
імітаційного 
моделювання 

Класифікація видів 
моделювання 

Принципи моделювання на 
ЕОМ випадкових елементів 

Література: 1, 3 та 
електронний конспект лекцій. 

Дистанційна 

За допомогою 
електронних засобів 
(Онлайн-програма 

Iindex*, 

електронна пошта) 

2 Теоретичне 
№2. 

Класифікація видів 
моделювання. Основні 
поняття та принципи 
імітаційного 
моделювання 

Базова випадкова величина 
Базові датчики 
Вимоги до датчиків БВВ 
Приклади базових датчиків 
 
Література: 1, 3 та 
електронний конспект лекцій. 

Дистанційна 

За допомогою 
електронних засобів 
(Онлайн-програма 

Iindex*, 

електронна пошта) 

3 Теоретичне 
№3 

Класифікація видів 
моделювання. Основні 
поняття та принципи 
імітаційного 
моделювання 

Генерування випадкових 
подій, повної групи 
випадкових подій та залежних 
подій  
 
Література: 1, 3 та 
електронний конспект лекцій. 

Дистанційна 

За допомогою 
електронних засобів 
(Онлайн-програма 

Iindex*, 

електронна пошта) 

4 Теоретичне 
№4 

Моделювання 
випадкових величин 
дискретного типу 

Імітаційне моделювання 
дискретних випадкових 
величин із скінченною 
кількістю значень 
Література: 1, 3 та 
електронний конспект лекцій. 

Дистанційна 

За допомогою 
електронних засобів 
(Онлайн-програма 

Iindex*, 

електронна пошта) 

5 Теоретичне 
№5 

Моделювання 
випадкових величин 
дискретного типу 

Імітаційне моделювання 
дискретних випадкових 
величин із зліченною 
кількістю значень 
Література: 1, 3 та 
електронний конспект лекцій. 

Дистанційна 

За допомогою 
електронних засобів 
(Онлайн-програма 

Iindex*, 

електронна пошта) 
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