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ВСТУП 

 Представлений комп’ютерний практикум містить інструкції до 

виконання чотирьох практичних робіт в середовищі MS Excel, що 

доповнюють теоретичний матеріал з дисципліни «Спеціальні розділи 

математики», зокрема розділів теорії ймовірностей, статистики та 

комбінаторики. Кожен практикум складений за визначеним планом, що 

включає мету роботи та її змістовність. Далі наведено теоретичні відомості, 

математичні викладки та, за необхідності, графіки. Кожен практикум містить 

завдання та приклади їх виконання, а також неповторювані дані для різних 

варіантів. Для виконання поставлених завдань студенти повинні знати 

математичну сутність розглянутих обчислень, послідовність виконання 

розрахунків та володіти навичками застосування їх на практиці.  

  


