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І. Загальні відомості 

Дисципліна “Імітаційне модeлювання екологічних процесів” 
відноситься до циклу “Професійної та практичної підготовки” обов’язкової  
частини програми. 

У структурно-логічній схемі навчання зазначену дисципліну 
рекомендується розміщувати тоді, коли студенти вже прослухали “Основи 
програмування та алгоритмічні мови”, “Об’єктно-орієнтоване 
програмування”, “Основи дискретної математики” та набули певного досвіду 
у програмуванні і можуть виконати складні лабораторні роботи. 

Основною метою вивчення дисципліни є надання майбутнім фахівцям 
основ науково-теоретичних знань та практичних навичок з математичних 
моделей екологічних процесів,технологій прийняття рішень по захисту від 
них та від техногенних чинників, знання чинного законодавства про охорону 
навколишнього природного середовища.  В системі підготовки дисципліна 
займає особливе місце, оскільки вона, як одна з небагатьох, формує науково-
технічний світогляд інженера. 
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ІІІ. Мета і завдання модуля (дисципліни) 



Метою дисципліни “Імітаційне модeлювання екологічних 
процесів” є вивчення засобів імітаційного модeлювання 
екологічних процесів. 

 
 Задачі навчання:  

-одержання теоретичних знань в сфері побудови математичних 
моделей екологічних процесів у біосфері,  

-вивчення закономірностей формування та розвитку основних 
складових біосфери; 

-вивчення  та імітаційне моделювання впливу техногенних факторів 
на основні складові біосфери; 

-вивчення впливу нестаціонарності стану геооболонок Землі та її 

космічного оточення на складові біосфери  

         Цілі навчання: 
• одержання студентами теоретичних знань та практичних навичок 
створення та використання програмних продуктів та інформаційних 
систем для розрахунків сценарів еволюції макро- та мікро-компонентів 
біосфери  
• вивчення основ застосування сучасних інформаційних техенологій 
для  обгрунтування  прогнозу розвитку компонентів біосфери і в 
умовах техногенних впливів; 
• використання отриманих знань та навичок  для оцінки еколого-
економічної ефективності від використання новиї інформаційних 
технологій та енергетичних систем; 
• планування діяльності науково-технічних організацій , спрямованої 
на захист природного середовища  в умовах техногенного впливу 
наслідків різноманітної комерційної діяльності у природокористуванні. 
   Як наслідок вивчення курсу даної дисципліни студенти мають 
уяснити вплив на екологічні процеси техногенних процесів, 
комерціалізації природокористування, а також нестабільність 
климатичних, епідеміологічних та демографічних умов різноманітного 
походження. Отримані студентами знання т а навички викоритсання 
системного підходу та новітніх інформаційних технологій 
програмування та використання технологій мультімедіа має дати 
студентам ефективні засоби прогнозування динаміки екологічних 
процесів та дозволити забезпечувати інформаційну підтримку 
прийняття природоохоронних та інноваційних рішень.  
 
В результатi вивчення другого модуля дисциплiни студент повинен: 



ЗНАТИ: 
 вплив на екологічні процеси техногенних процесів, 

комерціалізації природокористування, а також нестабільність климатичних, 
епідеміологічних та демографічних умов різноманітного походження;  

 методи взаємодії компонентів системи для досягнення 
необхідних параметрів роботи системи.  

 
УМІТИ: 

 викоритсання системного підходу та новітніх інформаційних 
технологій програмування та використання технологій мультімедіа, 

 базуючись на отриманих теоретичних знаннях, уміти програмно 
реалізувати відповідні алгоритми організації інтелектуальних систем, 

 програмно реалізувити алгоритми інтелектуальних систем. 
 проводити налагодження системи під змінні вимоги 

 

IV. Зміст кредитного модуля 

РОЗДІЛ 1. Інформаційні технології імітаційного моделювання 
екологічних процесів 

Тема 1.1.  
Тема 1.2. Дискретні та неперервні випадкові величини в моделях 

екологічних процесів. 
РОЗДІЛ 2. Детерміністичні моделі екологічних процесів 
Тема 2.1.Нестаціонарність стану геооболонок як чинник дестабілізації 

екологічних процесів. 
Тема 2.2. Імітаційне моделювання техногенних та природних 

катастроф. 
РОЗДІЛ 3.Стохастичні моделі екологічних процесів 
Тема 3.1.Моделюванні імовірностей послідовних змін стану 

природотехнічної системи на базі рівнянь Колмогорова    
Тема 3.2. Оцінка імовірностей генетичного успадкування домінантних 

та рецесивних ознак для подальших поколінь організмів.   
 

ПРИБЛИЗНИЙ ПЕРЕЛІК ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ 

Мета виконання лабораторних робіт 
   Головною метою виконання лабораторних робіт є поглиблення 
теоретичних  знань щодо 
вивчення засобів імітаційного модeлювання екологічних процесів, одержання 
теоретичних знань в сфері інформаційних технологій побудови 
математичних моделей екологічних процесів у біосфері, вивчення 
закономірностей формування та розвитку основних складових 
біосфери;вивчення  та здійснення імітаційного моделювання впливу 
техногенних факторів на основні складові біосфери з метою подальшого 
оптимального вибору форм природокоритстування у комерційній діяльності. 



Виконання  завдань, прередбачених лабораторними роботами, має на меті 
також підготовку до наступного виконання дипломних робіт. 
     У відповідності до зазначеної мети студент має на основі ознайомлення  з 
теоретичними  основами виконати програмну реалізацію відповідного 
методу(яка передбачає відповідну організацію потрібної інформації) і 
здійснити необхідні рохрахунки та їх графічне оформлення, зміст 
 Яких пропонує викладач. 
   Протягом семестру передбачено виконання наступних робіт: 
Л.1-Л.3-Розрахунок блочно-ієрархічної структури процесів кругообігу 
речовин та енергії для заданого викладачем  біоценозу ( ознайомлення з 
ландшафтними, кліматичними  та трофічними особливостями даного 
біоценозуна даній географічній території т як складної системи, виведення 
для такої структури  рівнянь енергетичного та масового балансу даного  
біоценозу з використанням принципів побудови та використання імітаційних 
моделей енергомасопереносу і переносу інформації в екологічних процесах 
на базі системного аналізу, а також програмування розрахунку змін у 
просторі і часі основних складових  компонентів біоценозу з використання 
відповідних баз даних та отриманя висновків про очікувані результати 
стосовно стійкісті або нестійкісті даного біоценозу у заданих умовах).  
 
Л.4-Л.6-Розрахунок розподілу окремих реалізацій випадкових величин 
на прикладах конкретних екологічних процесів з дискретними або 
неперервними випадковими величинами.(Обчислення  імовірність 
конкретної реалізації випадкової події з позицій теорії імовірностей. 
Статистичне обчислення значення імовірності випадкової події.  
Розрахунок якісних характеристик міри участі біосфери у кругообігу маси та 
енергії між гооболонками  .Деталізація якісних та кількісних  форм участі  у 
кругообігу маси та енергії гідросфери, літосфери, атмосфери, магнітосфери 
як складових довкілля з позицій системного аналізу)  
 
Л.10-Л.12-Розрахунок  впливу природних катастроф на 
довкілля.Отримання оцінок значущості окремих механізмів 
техногенного впливу на довкілля. 
   (Розрахунок прикладів впливу природних катастроф на 
довкілля.Отримання оцінок значущості окремих механізмів техногенного 
впливу на довкілля.Сумісні та несумісні випадкові події в екологічних 
процесах. Повна група реалізацій даної випадкової події.Умовна 
імовірність.Поняття елементарних випадкових подій на прикладах 
екологічних процесів) 
 
Л.13-Л.15-Розрахунок імовірностей послідовних змін стану 
природотехнічної системи на базі рівнянь Колмогорова  (програмування 
імітаційної моделі зміни у часі станів складного природо-технічного 
комплексу  як марковский процес. Розвиток передумов вибуху на вугільній 
шахті як марківський процес. Використання рівнянь Колмогорова при 



моделюванні імовірностей послідовних змін стану природотехнічної системи 
як випадкової величини .Чисельний аналіз характеристичних показників 
моделі та побудова відповідних сімейств розв”язків рівнянь Колмогорова. 
Імітаційне моделювання розвитку епідемії грипу з використанням рівнянь 
Колмогорова) 
 
Л.16-Л.18-Розрахунок прогнозних  результатів одногібрідного, 
дігибридного та тригібрідного схрещування. 
(Программування т а розрахунок імовірностей одногібрідногол схрещування 
та  розрахунок імовірності отримання домінантної чи рецесивної ознак 
одного типу. Дігибридне схрещування та  розрахунок імовірності отримання 
конкретної нтерференції наслідуваних домінантної чи рецесивної ознак 
одночасно першого типу та другого типу. Тригибридне схрещування та  
розрахунок імовірності отримання інтерференції наслідуваних домінантної 
чи рецесивної ознак одночасно  першого типу,другого типу та третього типу) 

 

V. Методи навчання та інформаційно-методичне забезпечення 

Вивчення дисципліни передбачає велику інтенсивність самостійної 
роботи. Лабораторні заняття , в основному , полягають у розв’язанні задач 
кожним студентом самостійно за своїм варіантом  - це активізує творчу 
активність студентів, а також дозволяє на протязі всього семестру 
контролювати якість засвоєння навчального матеріалу. Оскільки дисципліна 
«Імітаційне моделювання екологічних процесів» тісно пов’язана із 
дисциплінами фахової підготовки спеціалістів – системотехніків, то 
викладання цієї дисципліни здійснюється в комплексі з викладанням 
спеціальних дисциплін та з курсовими роботами з спеціальних дисциплін , 
які виконуються перед або одночасно. 

 
Виконання лабораторних робіт спирається на використання середовищ 

візуального проектування програвних засобів DELPHI, VISUAL C++. 
Перевірка результатів виконання має за головну мету продовження 

процесу вивчення матеріалу з поясненням труднощів, що виникають в ході 
СРС. 

 

Основна література 

    Основна література: 
1.Моисеев Н.Н.Математические задачи системного анализа, Москва, 

Наука,1981. 
2.Костицын В.А. Эволюция атмосферы и климата.М.Наука,1984,-96 с. 
3.Рамад Ф.Основы прикладной экологии,1981. 
4.Писаренко В.Г.Основи системного аналізу складних об’єктів  і 

процесів: Навч.посібник.-Вид-во «Аримойя», 2003,-124 с. 



5.Боков В.А., Лущик А.В.Основы экологической безопасности:Учебное 
пособие.Симферополь,Изд-во «Сонат»,1998,-224 с. 

6.Писаренко В.Г., Писаренко Ю.В. Некоторые задачи проектирования  
геоинформационных систем прогнозирования метеобедствий, Киев, Из-
дво”Аримойя”, 2002, -105 с. 

7.Боген Г. Современная биология.М.Мир,1970,-416 с. 
8.Вилли КА., Детье В..Биология.М.Мир.1975,- 824 с. 
9.Сидякин В.Г.,Темурьянц Н.А.,Макеев В.Б., Владимирский 

Б.В.Космическая экология. Киев, Накова думка.1985,-176 с. 
10.Розанов Ю.А.Введение в теорию случайных 

процессов,М.,наука,1982 ,-128 с. 
 
     Додаткова література: 
1.Крыжановский Р.А.Ресурс будущего.М.Изд-во “Мысль”,1985,-174 с. 
2.Рянский Ф.Н. И экология, и экономика. Благовещенск. Хабаровское 

книжное изд-во,1990,- 160 с 
3.Моніторинг та прогнозування  генетичного ризику в Україні, Вид-во 

“Борисфен”, вип. 3, Київ,1999.- с 
4.Писаренко  В.Г, Чайковский О.И., Писаренко Ю.В. Проблемы 

рекультивации шахтных отвалов для улучшения єкологии:Монография. 
Киев.Изд-во ”Леонардо”, 2004,-141 с. 

5.Стент Г. Молекулярная генетика.М.Мир,1974,-536 с. 
 
 

VI. Мова 

Викладання можливе українською або російською мовами.. 

 

VIII. Методика оцінювання 

1. Оцінка з кредитного модуля виставляється за багатобальною 
системою, з подальшим перерахуванням у 4-бальну. 

2. Максимальна кількість балів з модуля дорівнює 100. 
3. Нарахування балів по окремих видах робіт: 

Рейтинг студента  з кредитного модуля складається з балів, що він отримав 
за: 
1.виконання лабораторних робіт; 
2.складання екзамену 
 
 
 
 
 
 



Система рейтингових (вагових) балів та критерії оцінювання 
 
1.Виконання лабораторних робіт 
 

N лаб. 
Роботи 

Тема лабораторної роботи Кільк.балів 

1 Розрахунок блочно-ієрархічної структури процесів 
кругообігу речовин та енергії для заданого викладачем  
біоценозу 

15 

2 
 

Розрахунок розподілу окремих реалізацій випадкових 
величин на прикладах конкретних екологічних 
процесів з дискретними або неперервними 
випадковими величинами 

20 

3 Розрахунок  впливу природних катастроф на довкілля. 
Отримання оцінок значущості окремих механізмів 
техногенного впливу на довкілля 

15 

4 Розрахунок ймовірностей послідовних змін стану 
природотехнічної системи на базі рівнянь 
Колмогорова   

20 

 Всього 70 
 
Оцінюються 5 робіт, передбачених робочою програмою. Максимальний 
ваговий бал rЛР =70 
Оцінювання лабораторних робіт: 

- Якщо робота виконана невчасно знімається 10-30% від 
максимальної кількості балів (кількість процентів залежить від терміну 
запізнення). 

- Якщо робота виконана не самостійно та простежується не 
індивідуальне виконання то знімається 50% від максимальної кількості балів 

- Якщо в програмі не витримані основні правила створення 
програмних продуктів (модульність, дружній інтерфейс, наявність 
коментарів та т.п.) знімається 5%. 
 
За своєчасне виконання лабораторної роботи з чіткими відповідями 

на запитання додається один бал до оцінки за роботу. 
 

 
 
4. Екзамен 
Максимальний ваговий бал  rЕКЗ =30 
 
Розрахунок шкали (R) рейтингу:   
Сума вагових балів контрольних заходів протягом семестру складає: 
R= rЛР +rЕКЗ =70+30=100 балів 



Таким чином, рейтингова шкала з кредитного модуля складає 100 балів.  
Стартовий рейтинг складає 70 балів. 
Необхідною умовою допуску до екзамена є стартовий рейтинг, що дорівнює 
70*0.6=42 бали. 
Для отримання студентом відповідних оцінок (ECTS та традиційних) його 
рейтингова оцінка RD переводиться згідно таблиці: 
 

Шкала оцінювання 
 

RD ECTS Традиційна шкала 
95-100 A Відмінно 5 
85-94 B Добре 4 
75-84 C Добре 4 
65-74 D Задовільно 3 
60-64 E Задовільно 3 
35-59 F не задовільно 2 
1-34 Fx не зараховано  

 
 

 

IX. Організація 

Реєстрація на вивчення дисципліни та на семестрову атестацію 

відбувається згідно з установленим порядком проходження навчального 

процесу в НТУУ “КПІ”. 


