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2. Лектор – професор Нємець Костянтин Аркадійович
3. Статус – нормативний
4. Курс – 2, семестр – 3
5. Кількість кредитів – 3, академічних годин – 108 (у т.ч. лекцій – 36,
практичних – 36, самостійна робота – 36)
6. Попередні умови для вивчення – курс Математична статистика і обробка
геологічних даних є обв’язковим у підготовці бакалаврів геології та магістрів
(спеціалістів) геології та гідрогеології. Він поєднує загальнонаукові підходи
(математико – статистичний, математичний) з методологічними основами
геології та гідрогеології, що дає можливість створити у студента компетентність
стосовно обробки статистичних даних, побудови статистичних моделей і
коректної обробки геоінформаційних даних. Цей курс викладається після курсу
«Теорія і методологія геологічної науки», що дозволяє студентами зрозуміти
роль і місце статистичних методів у геологічній методології. З іншого боку він
передує багатьом іншим спецкурсам для спеціальностей «Геологія» та
«Гідрогеологія», що створює сприятливі можливості для застосування
статистичних методів у виконанні самостійних завдань з цих курсів.
7. Опис курсу: Мета курсу – Сформувати у студентів компетентності стосовно
застосування статистичних методів, математичного моделювання та
комп’ютерних технологій в геологічних дослідженнях.
Предметом курсу є вивчення теоретичних основ теорії ймовірностей та
математичної статистики як науки про дослідження випадкових процесів і
обробку випадкових величин, а також про конкретні методи статистичного
моделювання геологічних та гідрогеологічних процесів.
Завдання курсу:

сформувати у студентів сучасну методологію використання математичних
методів, моделей та комп’ютерних технологій при дослідженні геологічних та
гідрогеологічних систем;

дати студентам знання та поняття стосовно основних методів і підходів в
математичній обробці геологічної інформації;

сформувати у студентів поняття про математичні методи та моделювання
при вирішенні геологічних та гідрогеологічних задач;

сформувати у студентів компетентність стосовно використання
комп’ютерних технологій та математичних моделей в геологічних та
гідрогеологічних дослідженнях.
Зміст курсу: вступ, Особливості використання математичних методів
(моделювання) в геології, місце математичної статистики в геологічній
методології, особливості геологічних та гідрогеологічних процесів, як об’єктів
статистичного моделювання, статистичне моделювання, одновимірні,
двовимірні та багатовимірні статистичні моделі, моделювання просторових
змінних, тренд – аналіз, ГІС – технології в геології.
8. Форми та методи навчання – лекції, практичні заняття, самостійна робота
згідно з робочою програмою.
9. Форми організації контролю знань, система оцінювання – поточні контрольні



роботи, підсумкові контрольні роботи, модульно – рейтингова система,
європейська та національна шкали оцінок.
10. Навчально – методичне забезпечення – система розроблених бланків для
контрольних робіт.
11. Мова викладання – українська.
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