
Моделювання і прогнозування стану довкілля 

 

Тип дисципліни: 

обов’язкова 

Семестр: 

восьмий  

Обсяг дисципліни: 

загальна кількість годин – 120 (кредитів ЄКТС – 4), аудиторні години: лекції – 32, практичні 

– 16. 

Лектори: 

канд. тех. наук, доцент Сеньків В.М. 

Результати навчання: 

– застосовувати програмні засоби, ГІС-технології та ресурси Інтернету для інформаційного 

забезпечення екологічних досліджень;  

– прогнозувати вплив технологічних процесів та виробництв на навколишнє середовище;  

– прогнозувати зміни стану водних об’єктів під впливом різних типів забруднювачів;  

– прогнозувати зміни стану атмосферного повітря в умовах впливу на нього різноманітних 

забруднювачів;  

– прогнозувати стан та розвиток рослинного та тваринного світу в умовах антропогенного 

пресингу різної інтенсивності;  

– прогнозувати кількість утворення промислових та побутових відходів. 

Спосіб навчання: 

аудиторне. 

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: 

– хімія,  

– фізика,  

– вища математика,  

– техноекологія,  

– загальна екологія. 

Зміст навчальної дисципліни: 

Функції математичних моделей в завданнях діагностики і прогнозу. Проблеми вихідної 

інформації. Основні підходи до математичного моделювання. Основні види моделей і їх 

властивості. Основні поняття і етапи системного аналізу. Індуктивні методи системного 

моделювання і прогнозування стану довкілля. Математичне сподівання випадкової 

величини. Розподіл випадкової величини. Обробка серії вимірювань. Перевірка 

достовірності експериментальних даних. Швидкі методи обробки експериментальних даних. 

Побудова функціональних залежностей. Основні емпіричні формули. Визначення 

коефіцієнтів, що входять в емпіричну формулу. Моделювання стану довкілля на принципах 

самоорганізації. Моделювання стану екосистеми. Моделювання антропогенного впливу. 

Географічний аналіз екологічної інформації. Геоінформаційні системи. Цифрові карти. 

Імітаційно-оптимізаційні моделі прийняття рішень. Імітаційне моделювання природно-

технічних систем. Імітаційно-оптимізаційне моделювання стану довкілля. Оптимізація 

соціоекологічних систем в умовах невизначеності. Системні моделі багатокритеріальної 

оптимізації.  
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Форми та методи навчання: 

лекції, практичні заняття, самостійна робота. 

Методи і критерії оцінювання: 

– поточний контроль: виконання лабораторних робіт, виконання контрольних робіт; 

– підсумковий контроль: залік у восьмому семестрі. 

100-бальна шкала оцінювання. 

Мова навчання: 

українська. 

Кафедра: 

екології та географії. 


