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1. Анотація 

Розвиток комп’ютерних технологій за останні десятиріччя стимулював 

спостережуваний нині інтерес до математичного моделювання екологічних 

систем, а також розвиток методів системного аналізу складних об’єктів. З 

іншого боку розвиток математичних моделей, які не тільки описують еволюцію 

екосистем на кількісному рівні, а й пояснюють зміни, що відбуваються в них, 

сприяє розумінню біофізичних закономірностей, характерних для взаємодії між 

різними компонентами екосистем. Обґрунтовані на фізичному рівні адекватні 

математичні моделі стають основою для прийняття рішень на управлінському 

рівні у галузі використання природних ресурсів. Крім того, будь-яка 

математична модель є абстрактним інформаційним спрощенням екологічного 

об’єкта, яке характеризується адекватністю, точністю та достовірністю, 

кількісне оцінювання яких вимагає експериментального дослідження із 

застосуванням ЕОМ. 

Під час вивчення навчальної дисципліни “Моделювання і прогнозування 

стану довкілля” використовуватимуться різноманітні моделі взаємодії різних 

компонентів екосистем, міграції різних речовин, у тому числі полютантів, їх 

впливу на різні фізичні об’єкти навколишнього середовища. Це сприятиме 

розвитку у аспірантів уміння застосовувати на практиці знання, набуті під час 

вивчення фізики, хімії, біології, ґрунтознавства та інших наук, а також 

розумінню того, що екологія як наука дозволяє описувати закономірності явищ 

у навколишньому середовищі на кількісному рівні, а не є тільки системою 

філософських поглядів та стратегією поведінки людини у взаємовідносинах із 

довкіллям. Принциповою особливістю математичних методів в екології є 

можливість урахування великої кількості випадкових факторів взаємодії живих 

організмів між собою та навколишнім середовищем, впливу цих факторів на 

людей, рослинний та тваринний світ 

 

2. Інформація про викладача 

Загальна інформація 

Старший науковий співробітник лабораторії 

проблем формування та регулювання якості вод 

УКРНДІЕП 

Контактна інформація 
м. Харків, вул. Бакуліна, 6, кабінет № 322. Телефон 

0957818419 

Е-mail proskurnin_o@ukr.net 

Наукові інтереси* 
Моделювання стану екосистем. 

Нормування природокористування. 

Професійні здібності* 
Професійні знання, навички проведення експертизи 

наукових робіт, досвід викладацької діяльності. 
* – заповнюється за бажанням НПП. 
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3. Час та місце проведення занять з навчальної дисципліни 

Аудиторні заняття з навчальної дисципліни проводяться згідно 

затвердженого розкладу. Електронний варіант розкладу розміщується на сайті 

УКРНДІЕП (http://www.niiep.kharkov.ua/).  

Консультації з навчальної дисципліни проводяться протягом семестру 

щосереди з 15.00 до 16.00 у кабінеті № 322. У разі необхідності час додаткової 

консультації здобувача вищої освіти погоджується окремо. 

 

4. Пререквізити і постреквізити навчальної дисципліни 

Пререквізити: вища освіта за другим рівнем (магістр) за спеціальністю 101 

«Екологія». 

Постреквізити: Філософсько-методологічні основи наукових досліджень,  

Академічна іноземна мова, Методика викладання у вищій школі, Міжнародний 

досвід забезпечення екологічної безпеки, Методологія та методи наукового 

аналізу, Стратегія сталого розвитку, Системний аналіз якості навколишнього 

середовища, Моніторинг навколишнього природного середовища. 

 

5. Характеристика навчальної дисципліни 

Метою викладання навчальної дисципліни «Математичне моделювання 

процесів забруднення компонентів навколишнього природного середовища» є 

ознайомлення з існуючими підходами до моделювання стану складових 

довкілля – атмосферного повітря, поверхневих та морських вод, грунту та т.п., а 

також освоєння навиків по будуванню математичних моделей. 

Зазначена мета реалізується за рахунок:  

- ознайомлення здобувачів наукового ступеня з основами раціонального 

природокористування, загальними положеннями нормативно-правових актів 

держави з питань охоронного законодавства та впливу сучасної екологічної 

кризи на динаміку розвитку надзвичайних екологічних ситуацій в Україні і 

світі; 

- набуття здобувачами чітких понять про види моделювання 

(математичного, фізичного, імітаційного і т.і.); 

- набуття здобувачами знань щодо існуючих підходів до математичного 

моделювання; 

- формування у здобувачів наукового ступеня необхідного рівня знань та 

умінь по статистичної обробки даних натурних спостережень. 

Основними завданнями навчальної дисципліни «Математичне 

моделювання процесів забруднення компонентів навколишнього природного 

середовища» є: формування у фахівців третього освітньо-наукового рівня 

«доктор філософії» з базовою вищою освітою необхідного в їхній подальшій 

професійній діяльності рівня знань про основні підходи до моделювання стану 

довкілля, вміння використати при науковому дослідженні існуючих 

математичних моделей та будування математичних моделей середньої 

складності. 
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1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми здобувачі третього 

освітньо-наукового рівня «доктор філософії» повинні: 

знати: 

• класифікацію моделей; 

• характеристики фізичних моделей; 

• види математичних моделей; 

• основні принципи статистичного моделювання; 

• нормативні акти, що містять інформацію про нормативи стану довкілля; 

• особливості моделювання стану ґрунтів; 

• особливості моделювання стану атмосферного повітря; 

• особливості моделювання стану поверхневих вод; 

• механізм формування якості поверхневих вод; 

• закономірності початкового розбавлення стічних вод у водному об’єкті; 

• умови вибору моделі при розрахунку основного розбавлення стічних вод 

у водному об’єкті; 

• основні принципи екологічного прогнозування; 

• загальні проблеми екологічного прогнозування; 

вміти: 

1. використати детерміновані моделі стану довкілля; 

2. знаходити основні характеристики випадкових величин за даними 

натурних спостережень; 

3. оцінювати статистичну значущість кореляційній залежності; 

4. будувати функцію регресії методом найменших квадратів; 

5. будувати функцію регресії методом Монте-Карло; 

6. перевіряти гіпотезу щодо закону розподілу випадкової величини; 

7. перевіряти гіпотезу щодо приналежність випадкових величин єдиній 

генеральній сукупності; 

8. перевіряти гіпотезу щодо рівного математичного очікування випадкових 

величин; 

9. знаходити довірчий інтервал характеристики якості довкілля; 

10. розраховувати концентрацію забруднюючої величини у грунті; 

11. розраховувати кратність розбавлення зворотних вод; 

12. розраховувати концентрацію забруднюючої величини у максимально 

забрудненій частині потоку; 

13. надавати екологічну оцінку результату прогнозування стану довкілля. 

мати навички: 

14. по перевірки статистичних гіпотез; 

15. по обробці даних натурних спостережень; 

16. по будуванню статистичних моделей; 

17. по використанню на практиці існуючих детермінованих моделей; 

18. по аналізу масиву даних натурних спостережень з точки зору його 

репрезентативності; 

19. розрахування стану складових довкілля за обраними показниками. 

комунікації:  
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• здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово; 

• здатність спілкуватися іноземною мовою; 

• здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного 

рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності); 

• здатність діяти соціально відповідально та свідомо; 

• здатність працювати в команді; 

• навички міжособистісної взаємодії; 

• здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, 

усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства 

та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод 

людини і громадянина в Україні; 

• здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові 

цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та 

закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань 

про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, 

використовувати різні види та форми рухової активності для активного 

відпочинку та ведення здорового способу життя. 

автономія та відповідальність:  

• здатність діяти соціально відповідально та свідомо; 

• здатність працювати в команді; 

• здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт; 

• здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, 

усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства 

та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод 

людини і громадянина в Україні; 

• здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові 

цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та 

закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань 

про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, 

використовувати різні види та форми рухової активності для активного 

відпочинку та ведення здорового способу життя; 

• здатність до оцінки природних ресурсів при виборі напряму їх 

використання; 

• здатність проводити економічну оцінку впливу людини на природу; 

• здатність проводити економіко-екологічну експертизу продукції. 

Компетентності, якими повинен оволодіти здобувачі третього 

освітньо-наукового рівня «доктор філософії». 

Інтегральна компетентність: здатність розв’язувати складні комплексні 

проблеми у сфері екології, охорони довкілля та збалансованого 

природокористування при здійсненні дослідницько діяльності, оволодіння 

методологією наукової та науково-педагогічної діяльності, проведення 

самостійного наукового дослідження, результати якого мають наукову новизну, 

теоретичне та практичне значення. 
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Загальні компетентності (ЗК): 

‒ ЗК01. Здатність до абстрактного, критичного та творчого мислення, 

генерування нових ідей, до аналізу та синтезу. 

‒ ЗК04. Здатність проводити дослідження на відповідному рівні. 

‒ ЗК05. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел. 

‒ ЗК06. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

Фахові компетентності спеціальності (ФК): 

‒ ФК01. Здатність до засвоєння концепцій, теоретичних і практичних 

проблем, історії розвитку та сучасного стану наукових знань у сфері 

екології, охорони довкілля та оптимізації природокористування. 

‒ ФК03. Здатність представляти результати власної наукової і науково-

технічної діяльності, у тому числі за допомогою наукових публікацій.  

‒ ФК05. Здатність до інтелектуальної творчої діяльності, спрямованої на 

одержання нових знань та (або) пошук шляхів їх застосування в галузі 

екології, охорони довкілля  та оптимізації природокористування. 

Результати навчання: 

ПР01 Демонструвати глибоке знання передових концептуальних та 

методологічних основ природничих наук, що дає можливість 

переосмислювати  та поглиблювати науку про навколишнє середовище. 

ПР02 Демонструвати володіння загальнонауковими концепціями сучасного 

природознавства. 

ПР04 Формулювати, досліджувати та вирішувати проблеми екології, охорони 

довкілля та збалансованого природокористування із застосуванням наукового 

методу пізнання. 

ПР06 Застосовувати методи математичного і геоінформаційного аналізу та 

моделювання сучасного стану та прогнозування змін екосистем та їх 

складових. 

ПР08 Спілкуватися, у тому числі іноземною мовою, в діалоговому режимі з 

широкою науковою спільнотою та громадськістю в галузі екології, охорони 

довкілля  та оптимізації  природокористування. 

ПР10 Застосовувати сучасні технології (у т. ч. інформаційні) у науковій та 

науково-педагогічній і еколого- просвітницькій діяльності. 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин ECTS. 

Опис навчальної дисципліни 

Найменування  

показників 
Денна форма навчання 

Рік підготовки 1-й 

Семестр 2-й 

Обсяг кредитів ECTS 3 

Загальна кількість годин 90 год. 
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Лекції 22 год. 

Практичні, семінарські 22 год. 

Лабораторні 0 год. 

Самостійна робота 46 год. 

Вид підсумкового контролю диференційований залік 

 

6. Календарно-тематичний план викладання дисципліни 

Тривалість академічної години в Університеті становить 40 хвилин. Дві 

академічні години утворюють пару академічних годин, що триває 80 хвилин без 

перерви. 

 

Т
и

ж
д

ен
ь
 

н
ав

ч
ан

н
я
  

Тема та її зміст 

Вид 

навчальних 

занять 

2 семестр (21 тиждень) 

 Модуль 1  

1-2 

Тема 1.1 Види й особливості моделювання в екології. 

Предметне моделювання. Знакове моделювання. Основні 

фактори, що враховуються при екологічному моделюванні. 

Принципи екологічного моделювання. 

 

Лек – 2 год. 

Сем – 2 год. 

СР – 4 год. 

 

3-4 

Тема 1.2. Математичне моделювання в екології. 

Поняття математичної моделі. Основні принципи і прийоми 

математичного моделювання. Основні види математичних 

моделей, використовувані при описі екологічних процесів. 

Загальна характеристика імітаційних моделей 

Лек – 2 год. 

Сем – 2 год. 

СР – 4 год. 

5-6 

Тема 1.3. Статистичні моделі. 

Деякі зведення з теорії імовірностей. Події і їхні 

імовірності. Принципи побудови статистичних моделей 

екопроцесів. 

Лек – 2 год. 

ПЗ – 2 год. 

СР – 4 год. 

7-8 

Тема 1.4. Побудова функції регресії.  

Поняття функції регресії. Методи визначення функції 

регресії. Графічний метод. Аналітичний метод. 

Графоаналітичний метод. 

Лек – 2 год. 

ПЗ – 2 год. 

СР – 4 год. 

9-10 

Тема 1.5. Моделювання, прогнозування і охорона 

повітряного басейну. 

Соціоекологичні задачі захисту повітряного басейну від 

забруднення. Джерела антропогенного забруднення 

повітря.  Санітарно-гігієнічні й екологічні нормативи. 

Лек – 2 год. 

Сем – 2 год. 

СР – 4 год. 

11 

Тема 1.6 Моделювання антропогенного забруднення 

атмосферного повітря 

Моделювання процесу забруднення повітря промисловими 

джерелами. Ефективна висота викиду газової суміші. 

Теоретичні передумови ідентифікації рівнянь санітарно-

Лек – 2 год. 

ПЗ – 2 год. 

СР – 4 год. 
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гігієнічних ситуацій забруднення повітря. 

Модульний контроль 

 Модуль 2  

12-13 

Тема 2.1. Моделювання і прогнозування антропогенного 

впливу на ґрунти 

Моделювання і прогнозування антропогенного впливу 

пестицидів і радіонуклідів. Моделювання впливу на ґрунти 

меліоративних процесів. Оптимізація параметрів технологій 

поливу дощуванням. 

Лек – 2 год. 

Сем – 2 год. 

СР – 4 год. 

14-15 

Тема 2.2. Моделювання і прогнозування стану водних 

екосистем 

Постановка задачі соціоекологичного моделювання і 

прогнозування. Теоретичні моделі і їхні кінцево-різницеві 

аналоги. Схема спостережень і ідентифікація рівнянь 

динаміки забруднень у ріках. Довгострокове прогнозування 

забруднення водойм 

Лек – 2 год. 

ПЗ – 2 год. 

СР – 4 год. 

16-17 

Тема 2.3. Розрахунок кратності розбавлення стічних вод 

Розрахунок кратності початкового розбавлення. Розрахунок 

кратності основного розбавлення. Метод ТПІ. Метод 

Караушева для умови плоскої задачі. 

Лек – 2 год. 

ПЗ – 2 год. 

СР – 4 год. 

18-19 

Тема 2.4. Прогнозування стану навколишнього 

середовища 

Поняття прогнозу і прогнозування. Основна класифікація 

прогнозів і методів прогнозування. Деякі базові методики 

прогнозування стану навколишнього середовища. 

Лек – 2 год. 

Сем – 2 год. 

СР – 4 год. 

20-21 

Тема 2.5 Загальні проблеми екологічного прогнозування 

Множинність моделей. Принципова неможливість виміру 

ряду параметрів з високою точністю. Неповнота знань про 

механізм функціонування екосистем. Нечисленність і 

значна погрішність вимірів багатьох параметрів 

Модульний контроль  

Диференційований залік 

Лек – 2 год. 

Сем – 2 год. 

СР – 6 год. 

Всього 90 годин 

Примітка: Лек – лекція; ПЗ – практичне заняття; Сем – семінарське заняття; СР – самостійна 

робота.  

 

7. Оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти 
 

Оцінювання результатів навчання з дисципліни «Методика викладання 

у вищій школі» здійснюється за накопичувальною бально-рейтинговою 

системою, основною метою якої є регулярна й комплексна оцінка результатів 

навчальної діяльності та сформованості компетентностей.  

Оцінювання компетентностей здобувачів здійснюється з використанням 

трьох шкал: 

перша – національна (традиційна) – 4-бальна (чотирибальна); 

друга – рейтингова шкала оцінювання – ECTS; 

третя – накопичувальна шкала – 100-бальна.  
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Порядок накопичування навчальних балів за 100-бальною шкалою 

Вид навчальної роботи Кількість 

Максимальний 

бал за вид 

навчальної 

роботи 

Загальна 

максимальн

а сума балів 

І. Поточний контроль 

Модуль № 1 

Лекції 6 2 12 

Семінари 3 3 9 

Практичні 

заняття* 3 4 12 

Модул. контроль* 

(співбесіда) 1 5 5 

Разом за модуль № 1 38 

Модуль № 2 

Лекції 5 2 10 

Семінари 3 3 9 

Практичні 

заняття* 2 4 8 

Модул. контроль* 

(тестування) 1 5 5 

Разом за модуль № 2 32 

Разом за поточний контроль 70 

ІІ. Диференційований залік 25 

Додаткові необов’язкові завдання та науково-дослідна 

діяльність здобувача вищої освіти 
до 5 

Разом за всі види навчальної роботи 100 

* – обов’язкові види навчального контролю. 

 

Підсумкова оцінка формується з урахуванням результатів: 

- поточного контролю роботи здобувача вищої освіти впродовж 

семестру; 

- підсумкового контролю успішності.  

До уваги можуть братись додаткові необов’язкові завдання та науково-

дослідна діяльність здобувача вищої освіти. 

 

Поточний контроль проводиться на кожному семінарському та 

практичному занятті. Він передбачає оцінювання теоретичної підготовки 

аспірантів за змістом визначеної теми (у тому числі, самостійно опрацьованого 

матеріалу) під час роботи на семінарських заняттях та набутих навичок під час 

виконання завдань практичних робіт. 

 

Критерії поточного оцінювання знань здобувачів у межах лекційного 

заняття (оцінюється від 0 до 2 балів): 

2 балів – здобувач володіє навчальним матеріалом, орієнтується в 

конкретній темі, аргументовано висловлює свої думки та наводить приклади;  
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1 бали – здобувач частково орієнтується в обговорюваній тематиці та 

може окреслити деякі її аспекти; 

0 балів – здобувач не орієнтується в обговорюваній тематиці, не 

знаходить відповіді на проблемні питання (за змістом лекції), у 

висловлюваннях щодо окремих положень припускається суттєвих помилок. 

 

Критерії поточного оцінювання знань здобувачів на семінарському 

занятті (оцінюється від 0 до 3 балів): 

3 бали – здобувач вільно володіє навчальним матеріалом, орієнтується в 

конкретній темі та аргументовано висловлює свої думки, наводить приклади;  

2 бали – здобувач частково володіє навчальним матеріалом та може 

окреслити деякі аспекти визначеної теми; 

1 бал – здобувач поверхово володіє навчальним матеріалом і не може 

окреслити основні аспекти визначеної теми; 

0 балів – здобувач не знає відповіді на поставлені питання або поверхово 

розкриває лише окремі положення, допускаючи при цьому суттєвих помилок. 

Викладачем оцінюється повнота розкриття питання, логіка його подання, 

культура мовлення, емоційність та переконаність, використання основної та 

додаткової літератури (підручників, навчальних посібників тощо), аналітичні 

міркування, вміння робити порівняння, висновки. 

 

Критерії поточного оцінювання знань здобувачів на практичному 

занятті (оцінюється від 0 до 4 балів): 

4 бали – завдання виконане в повному обсязі, відповідь вірна, наведено 

аргументацію, використовуються професійні терміни, звіт оформлений 

граматично і стилістично без помилок; 

3 бали – завдання виконане, але обґрунтування відповіді недостатнє, у 

звіті допущені незначні граматичні чи стилістичні помилки; 

2 бали – завдання виконане частково, у звіті допущені незначні 

граматичні чи стилістичні помилки; 

1 бал – завдання виконане частково, у звіті допущені значні граматичні та 

стилістичні помилки; 

0 балів – завдання не виконане. 

Викладачем оцінюється повнота розкриття питання, цілісність, 

системність, логічна послідовність, вміння формулювати висновки, акуратність 

оформлення письмової роботи, самостійність виконання. 
 

Контрольна робота є складовою поточного контролю і виконується у 

вигляді аудиторної письмової роботи або складання тесту під час останнього 

семінарського заняття в межах окремого залікового модуля.  

 

Критерії оцінювання знань здобувачів вищої освіти при виконанні 

контрольних робіт (оцінюється від 0 до 5 балів): 

5 балів – вірні відповіді дані на всі запропоновані питання, дотримано всі 

вимоги до виконання; 
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4 бали – вірні відповіді дані на всі запропоновані питання, але вони 

недостатньо обґрунтовані, або у відповідях наявні незначні помилки; 

3 бали – вірні відповіді дано на 50% запропонованих питань; 

1-2 - бали вірні відповіді дано менше, ніж на 50% запропонованих питань, 

наявні значні помилки; 

0 балів – відповіді відсутні або робота містить грубі помилки на більшість 

запропонованих питань. 

 

Контрольні питання підсумкового контролю за модулем 1: 
 

1. Предмет математичного моделювання 

2. Види математичного моделювання  

3. Детерміновані та стохастичні моделі стану довкілля. 

4. Імітаційні моделі стану довкілля. 

5. Загальний вид рівняння регресійної залежності параметрів стану довкілля. 

6. Однофакторний аналіз стану довкілля. 

7. Форма запису регресії. 

8. Основний метод побудови функції регресійної залежності параметрів стану 

довкілля. 

8. Адекватність регресійної моделі стану довкілля вихідним даним. 

9. Кореляційна залежності параметрів стану довкілля. 

10. Непараметричні регресійні методи аналізу зв’язків між параметрами стану 

довкілля. 

 

Контрольні питання підсумкового контролю за модулем 2: 

1. Комплексний показник забрудненості повітряного басейну. 

2. Коефіцієнт забрудненості (КЗ) води. 

3. Процес розбавлення зворотних та стічних вод. 

4. Розрахунок кратності розбавлення зворотних вод за методом ВОДГЕО. 

5. Розрахунок кратності розбавлення зворотних вод за методом ТПІ. 

6. Розрахунок кратності розбавлення зворотних вод за методом Караушева. 

7. Рівняння турбулентної дифузії для плоскої задачі. 

8. Рівняння турбулентної дифузії для 3-мерної задачі. 

9. Моделювання забруднення атмосферного повітря.  

10. Загальні проблеми екологічного прогнозування. 

 

Викладачем оцінюється розуміння аспірантом понятійного апарату, 

логічність та послідовність під час відповіді, самостійність мислення, 

впевненість в правоті своїх суджень, вміння виділяти головне, вміння 

встановлювати міжпредметні та внутрішньопредметні зв’язки, вміння робити 

висновки, показувати перспективу розвитку ідеї або проблеми, відсоток 

унікальності та запозичення текстового документу (плагіат), уміння публічно 

чи письмово представити звітній матеріал. 
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Підсумковий контроль успішності проводиться на завершальному етапі 

з метою оцінки результатів навчання здобувачів вищої освіти, оцінки їх знань 

і навиків за обсягом, якістю, глибиною і вміннями застосовувати їх у 

практичній діяльності відповідно до моделі фахівця, проводиться у формі 

заліку. 

Залік проводиться за білетами. Рівномірне розподілення матеріалу у 

білетах, різноманітність запитань, повнота охоплення прочитаного курсу, 

відповідний підбір завдань значною мірою сприяють об’єктивності оцінки. 

Додаткові запитання ставляться за тим матеріалом, який висвітлює або 

побічно торкається у своїй відповіді аспірант. Для уточнення оцінки знань не 

виключається можливість додаткових запитань за іншими розділами курсу. 

Критерії оцінювання знань здобувачів вищої освіти під час заліку 

(оцінюється від 0 до 25 балів): 

22-25 балів – аспірант в повному обсязі володіє навчальним матеріалом, 

повністю, логічно і послідовно розкрив питання білету, виявив вміння 

застосовувати існуючі методики, наводити приклади, самостійно аналізувати, 

узагальнювати і викладати матеріал не допускаючи помилок. При відповіді 

продемонстровані вміння самостійно працювати з додатковою літературою. 

17-21 балів – аспірант достатньо повно володіє навчальним матеріалом, 

однак при наданні відповіді на деякі питання не вистачає достатньої глибини 

та аргументації, наявні несуттєві неточності та незначні помилки, які не 

впливають на загальну правильність відповіді. 

11-15 балів – аспірант засвоїв тільки основний матеріал, не знає окремих 

положень, допускає неточності у відповіді, не вміє достатньо чітко 

сформулювати окремі положення, порушує послідовність у викладанні 

матеріалу, має певні труднощі у пов’язанні теоретичного матеріалу з його 

практичним застосуванням. 

6-10 балів – аспірант не в повному обсязі володіє навчальним 

матеріалом, зміст визначених питань розкриває недостатньо, допускаючи при 

цьому суттєві неточності. Відповідь задовольняє мінімуму критеріїв оцінки. 

1-5 балів – аспірант не засвоїв значної частини програмного матеріалу, 

допускає суттєві помилки, не вміє логічно і послідовно викласти основні 

положення і має значні труднощі у пов’язанні теоретичного матеріалу з його 

практичним застосуванням. Для отримання заліку необхідне доопрацювання. 

0 балів – не володіє навчальним матеріалом та не в змозі його викласти, 

не розуміє змісту теоретичних питань та практичних завдань. Для отримання 

заліку необхідне значне доопрацювання. 
 

Перелік питань для підготовки до іспиту відповідно питань до 

підсумкового контролю 1, 2. 
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Залік 

1. Предметне моделювання 

2. Знакове моделювання 

3. Основні фактори, що враховуються при екологічному моделюванні 

4. Принципи екологічного моделювання 

5. Поняття математичної моделі 

6. Основні принципи і прийоми математичного моделювання 

7. Основні види математичних моделей, використовувані при описі 

8. Загальна характеристика імітаційних моделей 

9. Соціоекологичні задачі захисту повітряного басейну від забруднення. 

10. Джерела антропогенного забруднення повітря.  

11. Санітарно-гігієнічні й екологічні нормативи. 

12. Соціоекологична  роль ґрунтів і завдання їхнього збереження 

13. Математичне моделювання і прогнозування хімічного забруднення 

ґрунтів 

14. Метод ТПІ 

15. Метод Караушева для умови плоскої задачі 

16. Множинність моделей 

17. Принципова неможливість виміру ряду параметрів з високою точністю. 

18. Графоаналітичний метод визначення функції регресії. 

19. Неповнота знань про механізм функціонування екосистем. 

20. Нечисленність і значна погрішність вимірів багатьох параметрів 

21. Деякі зведення з теорії імовірностей та математичної статистики 

22. Принципи побудови статистичних моделей екопроцесів 

23. Поняття функції регресії 

24. Графічний метод визначення функції регресії: 

25. Розрахунок кратності розбавлення стічних вод 

26. Аналітичний метод визначення функції регресії: 

27. Моделювання процесу забруднення повітря промисловими джерелами. 

28. Теоретичні передумови ідентифікації рівнянь санітарно-гігієнічних 

ситуацій забруднення повітря. 

29. Постановка задачі соціоекологичного моделювання і прогнозування. 

30. Прогнозування складу річкової води. 

31. Теоретичні моделі і їхні кінцево-різницеві аналоги 

32. Розрахунок кратності загального розбавлення. 

33. Довгострокове прогнозування забруднення водойм 

34. Розрахунок кратності початкового розбавлення. 

35. Схема спостережень і ідентифікація рівнянь динаміки забруднень у ріках 

36. Розрахунок кратності основного розбавлення 
 

Отримані здобувачем вищої освіти бали за накопичувальною  

100-бальною шкалою оцінювання знань переводяться у національну шкалу та в 

рейтингову шкалу ECTS згідно з таблицею. 
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Таблиця відповідності результатів контролю знань за різними шкалами з 

навчальної дисципліни 

 

Накопичувальна 

100-бальна шкала 

Рейтингова шкала 

ECTS 
Національна шкала 

90-100 A відмінно  

80-89 B 
добре  

65-79 C 

55-64 D 
задовільно  

50-54 E 

35-49 FX 
незадовільно  

0-34 F 

 

9. Рекомендована литература 

Базова  

1. Екологічна безпека та охорона навколишнього середовища: Підручник / За 

ред. О.І.Бондаря, Г.І.Рудька – К.: ПП "ЕКМО"; Харків: ТОВ "Укртехнологія", 

2004. – 423 с. 

2. Дружинин Н.И., Шишкин А.И. Математическое моделирование и 

прогнозирование загрязнения поверхностных вод суши. – Л.: Гидрометеоиздат, 

1989. – 392 с. 

3. Анохин Ю.А., Горстко А.Б., Дамешек Л.Ю. Математические модели и 

методы управления крупномасштабным водным объектом. – Новосибирск: 

Наука (Сибирское отд.), 1987. – С. 8. 

4. Флейшман Б.С., Брусиловский П.М., Розенберг Г.С. О методах 

математического моделирования сложных систем // Системные исследования. 

Ежегодник. – М.: Наука, 1982. – С.65–79. 

5. Методические основы оценки и регламентирования антропогенного 

влияния на качество поверхностных вод / Под ред. А.В. Караушева. – Л.: 

Гидрометеоиздат , 1987. – 285 с. 

6. Романенко В. Д. Основи гідроекології: підручник / В. Д. Романенко – К. : 

Обереги, 2001. – 728 с. 

7. Олійник Я. Б. Основи екології: підручник / Олійник Я. Б., 

8. Шищенко П. Г., Гавриленко О. П. – К. : Либідь, 2012. – 558 с. 

9. Гришин А. С. Екологічна безпека: навч. посібник / А. С. Гришин, 

10. В. М. Новиков. М. : Гранд, 2000. – 564 с. 

11. Боярин І. М. Основи гідроекології: теорія й практика: навч. 

12. посібник / М. В. Боярин, І. М. Нетробчук. – Луцьк : Вежа-Друк, 2016. – 

365с. 

13. Клименко В. Г. Гідрологія України: навч. посібник / 

14. В. Г. Клименко. – Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2010. – 124 с. 

15. Загальна екологія: навч. посібник / Г. М. Франчук, С. М. Маджд, 

16. М. М. Радомська, Є. О. Бовсуновський. – К.: НАУ, 2015. – 232 с. 
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Нормативно-правові документи: 

1. Водный кодекс Украины. К., Видавничий Дім “Ін Юре”, 2004. – 138 с. 

2. Закон України «Про правові засади цивільного захисту», від 24.06.2004 № 

1859-IV. 

3. Закон України «Про охорону навколишнього середовища» від 25.06.1991 р. 

№ 1264. 

4. Закон України «Про охорону земель» від 19.06.2003 р. № 0962.  

5. Закон України «Про природно-заповідний фонд України» від 16.06.1992 р. 

№ 2456.  

6. Закон України «Про рослинний світ» від 09.04.1999 р. № 0591.  

7. Закон України «Про тваринний світ» від 03.03.1993 р. № 3041 і від 

13.12.2001 р. № 2894.  

8. Закон України «Про екологічну експертизу» від 09.02.1995 р. № 0045.  

9. Закон України «Про захист рослин» від 14.10.1998 р. № 0180.  

10. Закон України «Про зону надзвичайної екологічної ситуації» від 13.07.2000 

р. № 1908.  

11. Закон України «Про Загальнодержавну програму формування національної 

екологічної мережі України на 2000-2015 роки» від 21.09.2000 р. № 1989.  

12. Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров'я» від 

19.11.1992 р. № 2801.  

13. Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного стану 

населення» від 24.02.1994 р. № 4004.  

14. Закон України «Про меліорацію земель» від 14.01.2000 р. № 1389.  

15. Закон України «Про пестициди і агрохімікати» від 02.03.1995 р.  № 0086.  

16. Закон України «Про відходи» від 05.03.1998 р. № 0187.  

17. Закон України «Про об'єкти підвищеної небезпеки» від 18.01.2001 р. 

 № 2245.  

18. Закон України «Про пожежну безпеку» від 17.12.1993 р. № 3745.  

19. Закон України «Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій 

техногенного та природного характеру» від 08.06.2000 р. № 1809-111.  

20. Закон України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку» 

від 08.02.1995 р. № 0039.  

21. Закон України «Про поводження з радіоактивними відходами» від 

30.06.1905 р. № 0255. 

22. Закон України «Про Загальнодержавну програму поводження з токсичними 

відходами» від 14.09.2000 р. № 1947. 

23. Закон України «Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення 

або подальше використання неякісної та небезпечної продукції» від 14.01.2000 

р. № 1393. 

24. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо відходів» від 07.03.2002 р. № 3073. 

25. Закон України «Про затвердження Порядку розробки та затвердження норм, 

правил і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки» від 8.02.1997 р. № 163. 

26. Земельний кодекс України від 25.10. 2001 р. № 2768-14.  

27. Кодекс України про надра від 27.07.1994 р. № 132/94.  
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28. Лісовий кодекс України від 21.01.1994 р. № 3852-12.  

29. Про порядок розроблення і затвердження нормативів гранично допустимого 

скидання забруднюючих речовин та перелік забруднюючих речовин, скидання 

яких нормується / Постанова Кабінету Міністрів України від 11 вересня 1996 р. 

№ 1100.  [Электронный ресурс] // http://ecopravo.org.ua/2011/07/04/postanova-

kabnetu-mnstrv-ukrani-vd-11-veresnja-1996-r-n-1100. (дата обращения: 

21.06.2016). 

 

Допоміжна 

1. Проскурнин О.А. Нормирование поступления взаимно 

трансформирующихся веществ в водный объект со сточными водами // 

Наук. вісн. будівництва. – Харків: ХДТУБА ХОТВ АБУ. – 2008. – № 46. – 

С. 189-195. 

2. Проскурнин О.А. Проблемы экологического прогнозирования при решении 

задачи нормирования сброса сточных вод в водные объекты // 

Коммунальное хозяйство городов: Науч. техн. сб. – Сер. техн. науки и 

архитектура. – К.: Техніка, 2009. – № 86. – С.154-159. 

3. Проскурнин О.А. Оптимизационный подход к нормированию в сточных 

водах последовательно трансформирующихся веществ // Проблеми охорони 

навколишнього природного середовища те екологічної безпеки: 

Зб. наук. пр. УкрНДІЕП – Харків: ВД “Райдер”, 2009. – №31 – С. 124–133. 

4. Проскурнин О.А. Проблемы оптимизационного подхода к нормированию 

состава сточных вод // Наук. вісн. будівництва. – Харків: ХДТУБА ХОТВ 

АБУ. – 2008. – № 57. – С. 380-383. 

5. Проскурнин О.А. Обеспечение технологически достижимого результата 

расчета допустимого содержания загрязняющих веществ в сточных водах // 

Коммунальное хозяйство городов: Науч. техн. сб. – Сер. техн. науки и 

архитектура. – К.: Техніка, 2010. – № 95. – С.77– 81. 

6. Васенко А.Г. Использование непараметрических статистических методов 

при анализе данных мониторинга реки Северский Донец / А.Г. Васенко, А.В. 

Коробкова, О.А.Проскурнин // Наук. вісн. будівництва. – Харків: ХДТУБА 

ХОТВ АБУ. – 2012. – № 70. – С. 451-456. 

7. Е. В. Еременко, О. А. Проскурнин. Оптимизация сброса в водный объект 

последовательно трансформирующихся веществ со сточными водами // 

Коммунальное хозяйство городов: Науч. техн. сб. – Сер. техн. науки и 

архитектура. – К.: Техніка, 2012. – № 105. – С. 301-306. 

8. О. А. Проскурнин. Нормирование сброса последовательно 

трансформирующихся веществ в водный объект со сточными водами для 

случая неполного разбавления. Коммунальное хозяйство городов: Научно-

техничний  сборник.  Выпуск .№103,– К., «Техника», 2012.– С. 211–217. 

9. Н. И. Адаменко О. А. Проскурнин проблемы нормирования сброса сточных 

вод в водные объекты, связанные со спецификой экологического 

прогнозирования / Н. И. Адаменко О. А. Проскурнин // Системи управління, 

навігації та зв’язку: Зб. наук. пр.  – К.: ДП „Центральний науково-дослідний 

інститут навігації та управління”, 2012. –  № 2(22) – С.185-189. 

http://ecopravo.org.ua/2011/07/04/postanova-kabnetu-mnstrv-ukrani-vd-11-veresnja-1996-r-n-1100
http://ecopravo.org.ua/2011/07/04/postanova-kabnetu-mnstrv-ukrani-vd-11-veresnja-1996-r-n-1100
http://ecopravo.org.ua/2011/07/04/postanova-kabnetu-mnstrv-ukrani-vd-11-veresnja-1996-r-n-1100
http://ecopravo.org.ua/2011/07/04/postanova-kabnetu-mnstrv-ukrani-vd-11-veresnja-1996-r-n-1100
http://ecopravo.org.ua/2011/07/04/postanova-kabnetu-mnstrv-ukrani-vd-11-veresnja-1996-r-n-1100
http://ecopravo.org.ua/2011/07/04/postanova-kabnetu-mnstrv-ukrani-vd-11-veresnja-1996-r-n-1100
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10. Проскурнин О.А. Нормирование состава сточных вод путем оценки 

экологического риска / О.А. Проскурнин // Вода и экология: проблемы и 

решения. – С.Пб., ООО «Борвик полиграфия», 2013. – № 4. – С. 65–73. 

11. Проскурнин О.А. Минимизация затрат на очистку сточных вод в рамках 

задачи нормирования водоотведения / Экология и промышленность – №3 – 

2013 – С.21-28. 

12. Проскурнин О.А. Оптимизационный подход к нормированию состава 

отводимых в водоток сточных вод для случая неполного разбавления // 

Проблеми охорони навколишнього природного середовища те екологічної 

безпеки: Зб. наук. пр. УкрНДІЕП – Харків: ВД “Райдер”, 2012. – №34 – 

С. .140-151. 

13. Проскурнин О.А. Оптимизационный подход к ограничению содержания 

веществ в сточных водах с учетом лимитирующих признаков вредности // 

Проблеми охорони навколишнього природного середовища те екологічної 

безпеки: Зб. наук. пр. УкрНДІЕП – Харків: ВД “Райдер”, 2010. – №32 – 

С. .162-173. 

14. Проскурнин  О.А. Разбиение бассейна реки на локальные участки с целью 

осуществления бассейнового принципа расчета допустимых сбросов 

сточных вод / О.А. Проскурнин //Коммунальное хозяйство городов: 

Науч. техн. сб. – Сер. техн. науки и архитектура. – К.: Техніка, 2014. – 

№ 112. – С. 82-87. 

15. Проскурнин О.А. Установление региональных нормативов качества 

природной воды при реализации бассейнового принципа расчета 

допустимых сбросов сточных вод. // Наук. вісн. будівництва. – Харків: ПФ 

„Михайлов”, 2014. – № 2. – С. 136-140. 

16. Проскурнин О.А. Нормирование состава сточных вод с учетом 

стохастической зависимости между концентрациями веществ после очистки 

// «Водоочистка» – М.: ИД «Панорама» Издательство «Промиздат», 2014 – 

№1. – С. 50-57. 

17. Проскурнин О.А. Использование коэффициента конкордации для оценки 

согласованности экспертных суждений при ранжировании пунктов контроля 

качества воды водного объекта / О.А. Проскурнин, С.А. Смирнова // 

Проблеми охорони навколишнього природного середовища те екологічної 

безпеки: Зб. наук. пр. УкрНДІЕП – Харків: ВД “Райдер”, 2014. – № 36 – 

С. .93–99. 

18. Проскурнин  О.А. Использование метода Монте-Карло для оценки 

экологического риска, вызванного сбросом сточных вод в водоток, с учетом 

самоочищения воды/ О.А. Проскурнин, О.В. Рыбалова, С.А. Смирнова / 

Водные ресурсы и водопользование – № 1 (132) – 2015 – С. 26-32. 

19. Проскурнин  О.А. Нормирование содержания растворенного кислорода в 
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10. Політика викладання навчальної дисципліни 

1. Сумлінне дотримання розкладу занять з навчальної дисципліни 

(здобувачі вищої освіти, які запізнилися на заняття, до заняття не 

допускаються).  

2. Активна участь в обговоренні навчальних питань, змістовна підготовка 

до семінарських та практичних занять за рекомендованою літературою, якісне і 

своєчасне виконання завдань. 

3. Під час заняття мобільними пристроями дозволяється користуватися 

тільки з навчальною метою і з дозволу керівника заняття. 

4. Аспірант має право дізнатися про свою кількість накопичених балів у 

викладача навчальної дисципліни та вести власний облік цих балів.  

5. При виконанні індивідуальної самостійної роботи до захисту 

допускаються реферати, які містять не менше 40 % оригінального тексту при 

перевірці на плагіат. 

6. Суворе дотримання правил безпеки під час організації виїзних занять 

на об’єкти (не) виробничої сфери 
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