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1. Мета дисципліни – сформувати в студентів знання про роботу комп'ютера на апаратному 
рівні, розуміння організації роботи програм та шляхів їх створення, прикладних аспектів 
використання комп'ютерної техніки, а також підходів до аналізу складних систем шляхом 
створення їх математичних моделей.  

 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 
1. Успішне опанування курсів "Біологія", "Вища математика","Фізика" та ін.  
2. Вміти самостійно організовувати та виконувати експериментальні та планувати 
дослідження.  

 

3. Анотація навчальної дисципліни: 
Дисципліна «Інформатика і системологія» є обов’язковою навчальною дисципліною 
освітньої програми підготовки здобувачів освітнього ступеню бакалавр за спеціальністю 
101-Екологія. Дисципліна охоплює вивчення системних підходів до вивчення та розуміння 
роботи складних систем шляхом моделювання за допомоги комп’ютерної техніки. У ході 
вивчення дисципліни увага звертається на практичне застосування і значення такого підходу 
до окремих питань напрямку «Екологія». Перед методами системного аналізу складних 
систем на сьогодні постають завдання вирішення викликів технологічної екології (проблеми 
енергоефективності та зменшення впливу діяльності людини на довкілля). Загальнонауковий 
підхід системології можна застосовувати як у дослідженнях в галузі суміжних наук, так і в 
міждисциплінарних науках. 

4. Завдання (навчальні цілі):  
- напрацювання навичок алгоритмічного мислення,  що закладає фундамент для вміння 

самостійно писати комп'ютерні програми і проводити складні  обчислення; 
- навчити системному підходу до аналізу складних систем; 
- навчити працювати з програмами для роботи з реляційними базами даних; 
- навчити базовим чисельним алгоритмам; 
- навчити працювати з експериментальними даними в програмі Origin;  
- навчити формулювати математичні моделі для біологічних систем у вигляді систем 

диференціальних рівнянь. 
 

Згідно вимог Стандарту вищої освіти України (перший (бакалаврський) рівень вищої 
освіти, галузь знань 10 «Природничі науки», спеціальність 101 – «Екологія») дисципліна 
забезпечує набуття студентами таких компетентностей: 
інтегральної: 
Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та вирішувати практичні проблеми у 
сфері екології, охорони довкілля і збалансованого природокористування, що передбачає 
застосування основних теорій та методів наук про довкілля, які характеризуються 
комплексністю та невизначеністю умов; 
загальних:  
ЗК02. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій; 
ЗК08. Здатність до проведення досліджень на відповідному рівні; 
фахових: 
ФК16. Розуміння основних теоретичних положень, концепцій та принципів математичних та 
соціально-економічних наук. 

Програмними результатами навчання є: ПР02. Розуміти основні екологічні закони, 
правила та принципи охорони довкілля та природокористування; ПР05. Знати концептуальні 
основи моніторингу та нормування антропогенного навантаження на довкілля; ПР08. Уміти 
проводити пошук інформації з використанням відповідних джерел для прийняття 
обґрунтованих рішень; ПР09. Демонструвати навички оцінювання непередбачуваних 
екологічних проблем і обдуманого вибору шляхів їх вирішення; ПР10. Уміти застосовувати 
програмні засоби, ГІС-технології та ресурси Інтернету для інформаційного забезпечення 
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екологічних досліджень; ПР21. Уміти обирати оптимальні методи та інструментальні засоби 
для проведення досліджень, збору та обробки даних. 
 

5. Результати навчання за дисципліною: 
Результат навчання 

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4. 
автономність та відповідальність) Форми викладання  

і навчання 

Методи 
оцінювання та 

пороговий 
критерій 

оцінювання 

Відсоток у 
підсумковій 

оцінці з 
дисципліни Код Результат навчання 

1.1 Знати методи системного аналізу 
складних систем 

Лекції, практичні 
заняття, само-
стійна робота 

Модульні 
контрольні 

роботи, звіт, 
іспит  

15 

1.2 Знати методи, типові процедури 
постановки і формалізації завдань 
щодо обробки та супроводження 
баз даних 

Лекції, практичні 
заняття, само-
стійна робота 

Модульні 
контрольні 

роботи, звіт, 
іспит 

10 

1.3 Знати підходи комп’ютерного 
моделювання біологічних процесів, 
зокрема для опису популяційної 
динаміки 

Лекції, практичні 
заняття, само-
стійна робота 

Модульні 
контрольні 

роботи, звіт, 
іспит 

15 

1.4 Знати принципи роботи 
екологічних експертних систем 

Лекції, практичні 
заняття, само-
стійна робота 

Модульні 
контрольні 

роботи, звіт, 
іспит 

10 

2.1 Вміти розв'язувати на основі інфор-
маційних засобів задачі формуван-
ня баз даних, їх обробки, кори-
гування тощо 

Лекції, практичні 
заняття, само-
стійна робота 

Модульні 
контрольні 

роботи, звіт, 
іспит 

 
20 

2.2 Вміти вибирати технологічну схему 
застосування загальносистемних і 
спеціалізованих пакетів прикладних 
програм та використовувати їх для 
розв'язання прикладних завдань у 
межах спеціальності 

Лекції, практичні 
заняття, само-
стійна робота 

Модульні 
контрольні 

роботи, звіт, 
іспит 

20 

3.1 Вміти працювати в групі та 
представляти результати наукового 
пошуку з використанням сучасних 
технологій, аргументовано вести 
дискусію щодо питань марема-
тичного моделювання екологічних 
процесів 

Лекції, практичні 
заняття, само-
стійна робота 

Модульні 
контрольні 

роботи, звіт, 
іспит 

10 
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6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 
навчання: 

 

Результати навчання 
дисципліни 

Програмні  
результати навчання 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 3.1 

ПР02. Розуміти основні екологічні закони, 
правила та принципи охорони довкілля та 
природокористування. 

+  +   + + 

ПР05. Знати концептуальні основи моніторингу та 
нормування антропогенного навантаження на 
довкілля. 

  +   +  

ПР08. Уміти проводити пошук інформації з 
використанням відповідних джерел для прийняття 
обґрунтованих рішень. 

 + +  + +  

ПР09. Демонструвати навички оцінювання 
непередбачуваних екологічних проблем і 
обдуманого вибору шляхів їх вирішення. 

+     +  

ПР10. Уміти застосовувати програмні засоби, ГІС-
технології та ресурси Інтернету для інформа-
ційного забезпечення екологічних досліджень. 

+ +  + + + + 

ПР21. Уміти обирати оптимальні методи та ін.-
струментальні засоби для проведення досліджень, 
збору та обробки даних. 

+  +  + +  
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7. Схема формування оцінки. 
 
7.1 Форми оцінювання студентів:  

- семестрове оцінювання:  
1. Модульна контрольна робота 1 – РН 1.1-3.1 – 20 / 10 балів. 
2. Модульна контрольна робота 2 – РН 1.1-3.1 – 15 / 7,5 балів. 
3. Модульна контрольна робота 3 – РН 1.1-3.1 – 15 / 7,5 балів. 
4. Звіт по самостійній роботі – РН 1.1-3.1  – 10 / 5 балів. 
 

- підсумкове оцінювання: 

Підсумкова оцінка з освітнього компонента в цілому, підсумковою формою контролю 
за яким встановлено іспит, визначається як сума оцінок (балів) за всіма успішно оціненими 
результатами навчання під час семестру (оцінки нижче мінімального порогового рівня до 
підсумкової оцінки не додаються) та оцінки, отриманої під час іспиту. 

Формою проведення іспиту є письмова робота (запитання/завдання з відкритою 
відповіддю). Результатами навчання, які оцінюються в письмовій роботі, є РН 1.1-3.1. 
Максимальна кількість балів, яка може бути отримати здобувачем освіти під час іспиту, 
становить 40 балів за 100 бальною шкалою.  

Для отримання загальної позитивної оцінки з дисципліни, оцінка за екзамен не може 
бути меншою 24 балів. 

Перескладання семестрового контролю з метою покращення позитивної оцінки не 
допускається. 

Умови допуску до іспиту: Обов’язковою умовою допуску до іспиту є відпрацювання 
всіх практичних робіт та написання модульних контрольних робіт. Здобувач освіти не 
допускається до іспиту, якщо під час семестру набрав менше ніж 20 балів. 

 

7.2 Організація оцінювання:  

Модульні контрольні роботи 1-3 проводяться після завершення лекцій відповідно 1-2, 3 
і 4-5 тем.  
 
7.3 Шкала відповідності оцінок 

Відмінно / Excellent 90-100 
Добре / Good 75-89 

Задовільно / Satisfactory 60-74 
Незадовільно / Fail 0-59 

 



 
8. Структура навчальної  дисципліни. Тематичний план лекцій і практичних занять  

№  НАЗВА ТЕМИ 
Кількість годин 

Лекції Практ. Конс. С/Р  

1 

Тема 1. Системологія та збір даних. Зв'язок системології з моделюванням 
Лекція 1. Система. Класифікація систем. 
Властивості систем. Види відношень між 
елементами та системами.  

2  
 

 

Практичне заняття. Параметричні та 
непараметричні системи. 

 2 
 

 

Самостійна робота. Системи типу білого та 
чорного ящика. 

  
 

4 

Лекція 2.  Зв'язок системології з 
моделюванням. Дослідження операцій – 
напрямок, що вивчає певні класи 
математичних моделей прийняття рішень.  

1  

 

 

Практичне заняття. Приклади задач 
дослідження операцій з теорії ігор. 

 2 
 

 

Самостійна робота. Біологічні приклади 
задач дослідження операцій. 

  
 

4 

2 

Тема 2. Бази Даних 
Лекція 3. Поняття моделі даних. Поняття 
бази даних. Поняття систем керування базами 
даних. Збір та аналіз інформації за допомоги 
реляційних баз даних. Створення таблиць та 
зв’язків між ними. 

3  

 

 

Практичне заняття. Робота з базами даних в  
МS Access. Створіть запити та отримайте звіт 
в  МS Access. 

 4 
 

 

Самостійна робота. Розгляньте сучасні  
моделі даних. 

  
 

4 

Лекція 4. Інтерфейс програми МS Access. 
Структура БД МS Access. Порядок 
проектування БД. Створення запитів. 
Створення звітів. Створення форм. Основні 
поняття про моделі даних та бази даних (БД). 

1  

 

 

Практичне заняття. Робота з базами даних в  
МS Accessю Власноруч створіть три таблиці 
пов’язані між собою. Створіть форми для  МS 
Access. 

 3 

 

 

Самостійна робота.  Створіть форми для  МS 
Access. 

  
 

5 

 Консультації   1  
 Модульна контрольна 1  1   

3 

Тема 3. Використання математичних методів в екології 
Лекція 5. Метод найменших  квадратів та 
приклади його застосування в екології. 

1  
 

 

Практичне заняття. Використайте метод 
найменших  квадратів для лінійної регресії. 

 2 
 

 

Самостійна робота. Використайте метод 
найменших  квадратів для аналізу екологічної 
задачі. 

  
 

5 

Лекція 6. Метод прямокутників та метод 
трапецій обчислення визначених 

1  
 

 



8 
 

інтегралів.Метод Монте-Карло. 
Практичне заняття. Використайте метод 
трапецій для пошуку площі підграфіком 
функції. 

 2 
 

 

Самостійна робота. Використайте метод 
трапецій для пошуку площі при  аналізі 
екологічної задачі. 

  
 

5 

Лекція 7. Метод Ейлера розв’язання систем 
диференційних рівнянь.Модель Мальтуса. 
Модель Ферхюльста. Модель "хижак-жертва".  

1  

 

 

Практичне заняття. Використайте модель 
Мальтуса для оцінки кількості дріжджових 
клітин в залежності від часу інкубування в 
термостаті. 

 3 

 

 

Самостійна робота. Використайте модель 
Мальтуса для оцінки об’єму біогазу, що 
виробляється на протязі доби одним 
стокоочисним заводом. Використайте модель 
«хижак-жертва» і спробуйте оцінити 
чисельність популяції оленів в Швеції 
знаючи, що 100 тисяч оленів відстрілюють 
кожен рік для утримання зростання їх 
популяції.   

  

 

4 

Консультації   1  

Модульна контрольна 2  1   

4 

Тема 4. Елементи планування експерименту   

Лекція 10. Вибірка та її репрезентативність. 
Планування експериментів в екології. 

1  
 

 

Практичне заняття. Розрахунок описових 
статистик на основі вибірки. 

 3 
 

 

Самостійна робота. Методично вірно 
сплануйте експеримент для своєї наукової 
роботи. 

  
 

4 

Лекція 11. Задача о сумішах.  Транспортна 
задача. 

1  
 

 

Практичне заняття. Розв’яжіть задачу о 
сумішах. 

 2 
 

 

Самостійна робота. Розгляньте транспортну 
задачу доставки сировини на заводи по 
виробництву пелетів з деревини. 

  
 

4 

5 

Тема 5. Експертні системи в екології 
Лекція 11. Огляд видів експертних систем та 
їх класифікація. Склад експертної системи. 
Етапи розробки експертних систем. Область 
застосування експертних систем. Експертні 
системи в екології. 

2  

 

 

Практичне заняття. Робота з експертною 
системою CLIPS. 

 2 
 

 

Самостійна робота. Розгляньте приклад 
застосування експертної системи для 

  
 

6 
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вирішення задач впровадження енергоефек-
тивних технологій в Україні. 

 Консультації   1  

 Модульна контрольна 3  1   

ВСЬОГО 14 28 3 45 
 

Загальний обсяг 90 год., в тому числі: 
Лекцій – 14 год. 
Практичні заняття – 28 год. 
Консультації – 3 год. 
Самостійна робота – 45 год. 
 

9. Рекомендовані джерела: 

Основні:  
1. Гельман В.Я. Решение математических задач средствами Excel.  
2. Горбань О.М., Бахрушин В.Є. Основи теорії систем і системного аналізу: Навчальний 

посібник. – Запоріжжя: ГУ “ЗІДМУ”, 2004. – 204 с. 
3. Дейт  К. Дж. SQL и реляционная теория. Как грамотно писать код на SQL. Пер. с англ. 

– СПб.: Символ-Плюс, 2010. – 480 с. 
4. Демидович A.Б.П., Марон И.А. Основы вычислительной математики. – М.: Наука, 

1970. – 664 с.  
5. Дьяконов В.П. Справочник по алгоритмам и программам. – М.: Наука,1987. – 240 с.  
6. Кириллов В.В., Громов Г.Ю. Введение в реляционные базы даннях. – БХВ-Петербург, 
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