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1. Мета дисципліни – отримання студентами знань і вмінь у галузі розрахункових методів і 
моделей, які широко використовують у моделюванні фізичних та біологічних процесів під 
впливом природних і антропогенних чинників у довкіллі, а також у прогнозуванні процесів у 
навколишньому середовищу, у сфері природокористування, передбачення протікання 
екологічних процесів, які відбуваються в навколишньому природному середовищі, прямо чи 
побічно впливають на його стан, контролюють екологічну ситуацію довкілля. 
 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 
Успішне опанування таких навчальних дисциплін як,фізична, неорганічна та загальна 
хімії, вища математика, фізика, біохімія, загальна екологія, ґрунтознавство, 
метеорологія та кліматологія, моніторинг довкілля, інформатика.  

 

3. Анотація навчальної дисципліни: 
Навчальна дисципліна «Моделювання і прогнозування стану довкілля» є обов’язковою 
навчальною дисципліною освітньої програми підготовки здобувачів освітнього ступеню 
бакалавр за спеціальністю 101-Екологія. Дисципліна присвячена вивченню типів 
моделювання природних процесів, моделюванню стану різних екосистем, методів та засобів. 
Сьогодні неможливо вирішувати складні проблеми, що виникають при дослідженні стану 
біосфери та її компонентів, а також процесів, що проходять в цій складній системі, без 
сучасних методів інформатики, системного аналізу, методів фізичного і математичного 
моделювання, а на їхній основі прогнозування станів цих складних систем. Розглядаються 
загальні принципи дослідження та розробки методів моделювання стану середовища з метою 
послаблення шкідливого впливу на довкілля. Надаються знання про те, що прогнозуючи 
майбутній стан окремих екосистем і біоценозів, як на основі аналізу їхніх змін в минулому, 
так і на основі глибокого вивчення сучасних характеристик, екологічні дослідження дають 
можливість виробити необхідні рекомендації для створення нових, науково обґрунтованих 
форм (технологій) взаємодії людини з природою. 
 

4. Завдання (навчальні цілі):  
- виробити у студена чітке уявлення про принципи моделювання процесів і систем 

використання ресурсів природокористування; 
- сформувати у студена знання про методи математичного моделювання біотичних 

процесів на рівнях організм-угрупування-екосистема-популяція-біосфера; 
- розвинути у студена вміння застосовувати теоретичні знання та практичні навички в 

розробці математичних моделей для аналізу й прогнозування стану ресурсів 
природокористування; 

- сформувати у студентів здатність оцінювати адекватність і ефективність 
прогностичних схем; 

- сформувати у студентів вміння орієнтуватися в сучасних моделях прогнозування 
глобальних біосферних процесів, кругообігу елементів в біосфері, стратегії сталого 
розвитку; 

- сформувати у студентів вміння прогнозування наслідків антропогенного впливу на 
біотичну та абіотичну складові довкілля різних рівний. 
  

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; 
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загальних:  
ЗК02. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій; 
фахових: 
ФК15. Здатність до критичного осмислення основних теорій, методів та принципів 
природничих наук; 
ФК16. Розуміння основних теоретичних положень, концепцій та принципів математичних та 
соціально-економічних наук; 
ФК18. Здатність до оцінки впливу процесів техногенезу на стан навколишнього середовища 
та виявлення екологічних ризиків, пов’язаних з виробничою діяльністю; 
ФК23. Здатність до використання сучасних інформаційних ресурсів для екологічних 
досліджень; 
ФК25. Здатність до опанування міжнародного та вітчизняного досвіду вирішення 
регіональних та транскордонних екологічних проблем. 
Програмними результатами навчання є: ПР02. Розуміти основні екологічні закони, правила 
та принципи охорони довкілля та природокористування; ПР03. Розуміти основні концепції, 
теоретичні та практичні проблеми в галузі природничих наук, що необхідно для аналізу та 
прийняття рішень в сфері екології, охорон довкілля та оптимального природокористування; 
ПР04. Використовувати принципи управління, на яких базується система екологічної 
безпеки; ПР07. Розв’язувати проблеми у сфері захисту навколишнього середовища із 
застосуванням загальноприйнятих та/або стандартних підходів та міжнародного і 
вітчизняного досвіду; 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 
екологічних досліджень; ПР11. Уміти прогнозувати вплив технологічних процесів та 
виробництв на навколишнє середовище. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 
 

5. Результати навчання за дисципліною: 
Результат навчання 

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

Форми викладання  
і навчання 

Методи 
оцінювання  

Відсоток у 
підсумковій 

оцінці з 
дисципліни Код Результат навчання 

1.1 Знати основні терміни і поняття, що 
використовуються в межах означеного 
курсу; типи моделей, що викори-
стовуються в галузі охорони довкілля; 
етапи моделювання та їх послідовність 

Лекція, 
практична робота  

Модульна 
контрольна 

робота, іспит 
 

12 

1.2 Знати методи прогнозування на основі 
регресійної моделі та моделей часо-
вого ряду 

Лекція, 
практична робота 

Модульна 
контрольна 

робота, іспит 

12 

1.3 Знати основні моделі гідроекологічних 
процесів і водних екосистем, процесів 
переносу забруднювальних речовин в 
атмосферному повітрі та ґрунті  

Лекція, 
практична робота 

Модульна 
контрольна 

робота, іспит 
 

12 

1.4 Знати моделі екологічних систем, 
динаміки чисельності популяцій, 
біоценозів, трофічного ланцюга   

Лекція, 
практична робота 

Модульна 
контрольна 

робота, іспит 

12 

1.5  Знати сучасні моделі і прогнози гло-
бальних біосферних процесів, круго-
обігу елементів в біосфері; стратегії 
сталого розвитку  

Лекція, 
практична робота 

Модульна 
контрольна 

робота, іспит 

12 

2.1 Вміти використовувати методи моде-
лювання для прогнозування забруд-
нень, грунтів, вод та рослинного 
покриву  

Практична робота Звіт по 
практичній 

роботі, іспит 

10 

2.2 Вміти оцінювати адекватність і ефек-
тивність прогностичних схем  

Практична робота Звіт по 
практичній 

роботі, іспит 

10 

3.1 Вміти працювати в групі при 
опануванні методів моделювання та 
прогнозування стану довкілля 

Практична робота Звіт по 
практичній 

роботі 

10 

4.1 Вміти самостійно працювати з науко-
вою та навчально-методичною літера-
турою, здійснювати пошук та узагалі-
нювати науково-технічну інформацію 

Самостійна робота Проміжне 
тестування 

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 1.5 2.1 2.2 3.1 4.1 

ПР02. Розуміти основні екологічні закони, 

правила та принципи охорони довкілля та 

природокористування. 
+  + + +  +  + 

ПР03. Розуміти основні концепції, теоретичні та 

практичні проблеми в галузі природничих наук, 

що необхідно для аналізу та прийняття рішень в 

сфері екології, охорон довкілля та оптимального 

природокористування. 

+  + + +  +  + 

ПР04. Використовувати принципи управління, на 

яких базується система екологічної безпеки.   +   +    

ПР07. Розв’язувати проблеми у сфері захисту 

навколишнього середовища із застосуванням 

загальноприйнятих та/або стандартних підходів та 

міжнародного і вітчизняного досвіду.  

+  +       

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. 
+ +    + + + + 

ПР11. Уміти прогнозувати вплив технологічних 

процесів та виробництв на навколишнє 

середовище. 
+ + + + + + +   
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7. Схема формування оцінки. 

7.1 Форми оцінювання студентів:  

- семестрове оцінювання:  
1. Модульна контрольна робота 1: РН 1.1-1.2. – 10 / 5 балів. 
2. Модульна контрольна робота 2: РН 1.3-1.4 – 10 / 5 балів. 
3. Модульна контрольна робота 3: РН 1.5 – 10 / 5 балів. 
4. Практичні роботи (звіт): РН 2.1-3.1 – 20 балів / 10 балів.  
5. Самостійна робота (проміжне тестування): РН 4.1 – 10 балів / 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 контрольна робота. Результатами навчання, 
які оцінюються в письмовій контрольній роботі, є РН 1.1-2.2. 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, 2, 3 проводяться після завершення лекцій з розділів 1, 2, 
3 відповідно. Проміжне тестування проводиться упродовж лекційного курсу. Звіти по 
практичних роботах у формі опитування проводяться після кожної практичної роботи.  
 

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 занять 

№ 
п/п 

Номер і назва  теми 

Кількість годин 

Лек- 
ції 

Прак- 
тичні 

заняття 

 

Кон- 
суль- 
тації 

Самостій-
на робота 

Розділ 1 

1 
Тема 1. Понятійний апарат та загальні 

принципи моделювання і прогнозування 
стану довкілля. 

5 6 
 
0 10 

 

Лекція 1. Задачі навчальної дисципліни та 
зв’язок з іншими дисциплінами. Поня-
тійний апарат. Поняття «прогноз» та 
«прогнозування». Поняття «модель». 
Класифікація моделей. 

2  

 

 

Лекція 2. Біосфера і проблема навколишнього 
природного середовища. Екологічний 
підхід до вивчення довкілля в умовах ін-
тенсивного антропогенного впливу. 
Методологічні засади прогнозування. 

2  

 

 

Лекція 3. Основні принципи математичного 
моделювання. Системний підхід до 
побудови математичних моделей. 
Загальний вигляд математичної моделі.  

1  

 

 

Лабораторна робота 1. Побудова аналітичної 
моделі тренду часового ряду. 

 2 
 

 

Лабораторна робота 2. Оцінювання якості 
моделі тренду часового ряду. 

 2 
 

 

Лабораторна робота 3. Моделювання циклічної 
компоненти часового ряду. 

 2 
 

 

Самостійна робота. Види моделей і прогнозів 
забруднення атмосфери, водного сере-
довища, ґрунтів та рослинного покриву.   

  
 

10 

2 
Тема 2. Статистичні методи моделювання і 

прогнозування стану довкілля.  
4 4 

 

0 10 

 

Лекція 4. Змінна величина і функція. Елемен-
тарні функції. Лінійна функціональна за-
лежність. Пряма і обернена пропорційні 
залежності.   

2  

 

 

Лекція 5. Математична статистика. Регресійні 
моделі. Аналіз і моделювання часових 
рядів.  

1  
 

 

Лабораторна робота 4. Парна лінійна регресія  2   

Лабораторна робота 5. Множинна лінійна 
регресія.  2 

 
 

Самостійна робота. Дробово-лінійна функція. 
Степенева функція. Показникова і 
логарифмічна функції.  Тригонометричні 
функції.  

  

 

10 

Модульна контрольна робота 1 1    
Розділ 2 

3 
Тема 3. Моделювання і прогнозування 

наслідків антропогенного впливу на 
довкілля. 

7 8 
0 

30 



9 
 

 

Лекція 6. Аналітичне моделювання фізичних і 
біотичних процесів у довкіллі під 
впливом антропогенних чинників і 
прогнозування наслідків цього впливу. 

2  

 

 

Лекція 7. Математичні моделі водного і 
гідрохімічного режимів. Математичні 
моделі динаміки РК і БСК. Визначення 
невідомих параметрів моделі.  

2  

 

 

Лекція 8. Моделювання основних процесів 
життєдіяльності рослин. Моделювання 
міграції радіонуклідів в агроценозах. 
Математичне моделювання  процесу 
поглинання впливу осолонцювання та 
засолення ґрунту на ріст і розвиток 
рослин. Визначення виносу біогенних 
елементів з сільськогосподарських угідь.  

1  

 

 

Лекція 9. Побудова моделей масопереносу в 
нерухомому та рухомому середовищах. 

1  
 

 

Лекція 10. Загальний вигляд математичної 
моделі динамічної системи з 
розподіленими характеристиками. 

1  
 

 

Лабораторна работа 6. Моделювання процесів 
біологічної деструкції нафтового 
забруднення морів. 

 2 
 

 

Лабораторна работа 7. Прогнозування 
розведення і самоочищення стічних вод 
в річці. 

 2 
 

 

Лабораторна работа 8. Прогнозування якості 
води – процеси нітрифікації.  

2  
 

Лабораторна работа 9. Розрахунок залежності 
складників водного балансу від 
лісистості території. 

 
2  

 

Самостійна робота. Процеси переносу 
забруднювальних речовин у водному 
середовищі. Врахування осідання й 
розпаду речовини при моделюванні. 
Модель динаміки органічної речовини і 
розчиненого кисню з урахуванням 
розбавлення і водообміну. Математичне 
моделювання процесу біологічного 
очищення стічних вод. Імітаційне 
математичне моделювання. Чисельне 
моделювання процесів забруднення 
атмосфери великих міст і їх впливу на 
термічний режим атмосфери. Чисельне 
прогнозування концентрації шкідливої 
домішки за допомогою дифузійної 
моделі. Прогнозування метеорологічних 
умов забруднення атмосфери. 
Оцінювання ефективності методів та 
організація робіт з прогнозування 
забруднення повітря. 

  

 

30 

4 
Тема 4. Введення в математичні моделі 

популяційної екології 
5 4 

 

0 10 
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Лекція 11. Загальні принципи моделювання 
екологічних систем за допомогою 
диференціальних рівнянь, стаціонарні 
розв’язки та їх стійкість.  

2  

 

 

Лекція 12. Моделювання динаміки чисельності 
окремих популяцій.  «Жорсткі» та 
«м’які» математичні моделі динаміки 
популяцій.  

1  

 

 

Лекція 13. Динаміка біоценозів як наслідок 
міжвидових відносин. Моделювання 
трофічних ланцюгів в різних 
середовищах. 

1  

 

 

Лабораторна робота 10. Моделювання 
динаміки популяцій.  2 

 
 

Лабораторна робота 11. Дослідження стійкості 
нелінійної динамічної системи.  1 

 
 

Лабораторна робота 12. Прийняття рішень в 
умовах невизначеності.  1 

 
 

Самостійна робота. Моделювання динаміки 
риб і їх паразитів в умовах токсичного 
забруднення водного середовища. 

  
 

10 

Модульна контрольна робота 2 1    

Розділ 3 

5 
Тема 5. Моделювання і прогнозування 

глобальних біосферних процесів. 5 4 
 

1 7 

 

Лекція 14. Моделі глобальних біогеохімічних 
циклів у біосфері. Сучасні моделі 
кругообігу елементів в системі 
атмосфера-рослинність-грунт-океан. 

2  

 

 

Лекція 15. Моделі Римського клубу: модель 
Форрестера. Моделювання в процесі 
оцінки стратегій розвитку суспільства.  

2  

 

 

Лабораторна робота 13. Математична теорія 
катастроф та її застосування для 
дослідження біосфери. 

 1 
 

 

Лабораторна робота 14. Моделювання 
забруднення океанічних вод.  1 

 
 

Лабораторна робота 15. Прогнозування погоди 
з використання ланцюгів Маркова.  2 

 
 

Сам. робота. Моделювання в процесі вибору та 
оцінки стратегії сталого розвитку. 

  
 

7 

 Консультації   1  
 Модульна контрольна робота 3 1    

ВСЬОГО 26 26 1 67 
Загальний обсяг 120 год., в тому числі: 
Лекцій – 26 год. 
Практичні заняття – 26 год. 
Консультації – 1 год. 
Самостійна робота – 67 год. 
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