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ВСТУП 

 

   Програма вивчення навчальної дисципліни “ КОМП’ЮТЕРНА ОБРОБКА 

ЕКОЛОГІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ” складена   відповідно до освітньо-професійної 

програми підготовки  напряму:  10 Природничі науки 
 (шифр і назва напряму підготовки) 

 спеціальність:       101 Екологія  
                                                                    (шифр і назва спеціальності) 

 

     Предметом вивчення дисципліни є апаратне та програмне забезпечення засобів 

обчислювальної техніки для обробки екологічної інформації, математичного і 

комп’ютерного моделювання в сучасних екологічних дослідженнях. 

 

    Міждисциплінарні зв’язки: дисциплiна  вивчається одночасно з дисциплінами 

«Екологія людини», «Раціональне природокористування та охорона навколишнього 

середовища» та «Екологічна геохімія». 

Базовими курсами для зазначеної вище дисципліни є «Загальна і аналітична 

хімія», «Вища математика», «Фізична і колоїдна хімія»,  «Інформатика», 

«Комп’ютерна техніка та програмування”. 
      

Програма навчальної дисципліни складається з таких тем: 

 

Вступ. Предмет,задачі і зміст курсу 

Розділ 1. Особливості сучасної екологічної ситуації.  

Тема 1.1  Особливості сучасної екологічної ситуації.  

Тема 1.2  Моделі та їх класифікація.  

Тема 1.3  Предметне моделювання. Фізичне моделювання. 

Тема 1.4 Статистичні моделі. Принципи побудови статистичних моделей 

екопроцесів. 

Тема 1.5 Блокові моделі екосистем. Побудова блокових моделей.  

Тема 1.6 Промислові моделі 

Розділ 2. Методи обробки, аналізу й узагальнення статистичних рядів географічних 

показників. Одновимірний статистичний аналіз. 

Тема 2.1 Загальна характеристика й основні етапи одновимірного статистичного 

аналізу географічних спостережень.  

Тема 2.2 Прості способи узагальнення статистичних даних.  

Тема 2.3 Основні статистичні характеристики варіаційних рядів.  

Тема 2.4 Показники варіації, асиметрії і ексцесу.  

Тема 2.5 Закони розподілу фізико-географічних величин.  

Розділ 3. Кореляційний аналіз і його застосування у фізико-географічних 

дослідженнях. Характеристика взаємозв’язку двох змінних величин.  

Тема 3.1 Загальні відомості і поняття про кореляційний аналіз. Загальні відомості 

про графічний аналіз.  

Тема 3.2 Лінійна кореляція двох змінних величин.  

Тема 3.3 Криволінійний зв’язок двох змінних величин.  

Розділ 4. Кореляційний і інформаційно-логічний методи аналізу картографічної 

інформації. 
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Тема 4.1 Загальна характеристика методів оцінки просторових взаємозв’язків явищ і 

структур. 

Тема 4.2 Інформаційні методи аналізу природних комплексів.  

Тема 4.3 Загальні положення про фізико-географічне районування.  

Тема 4.4 Характеристики існуючих підходів щодо районування території з 

використанням математичних методів.  

Тема 4.5 Районування території за методом зважених балів. 
 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни “ КОМП’ЮТЕРНА ОБРОБКА ЕКОЛОГІЧНОЇ 

ІНФОРМАЦІЇ” є  формування теоретичних знань  та практичних навичок у галузі 

розробки і використання математичних і комп’ютерних моделей при дослідженні 

процесів антропогенного впливу на навколишнє природне середовище та застосування 

сучасних технологій обробки екологічної інформації за допомогою засобів управління 

комп’ютером, формування у майбутніх фахівців сучасного рівня інформаційної та 

комп’ютерної культури. 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни “КОМП’ЮТЕРНА ОБРОБКА 

ЕКОЛОГІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ” є  вивчення і застосовування сучасних методів та засобів 

обробки екологічної інформації при її зберіганні, переробці і підготовці різних 

вихідних форм, набуття навичок з розробки процедур обробки екологічних даних у 

вигляді електронних таблиць і баз даних, ознайомлення з основами сучасних 

інформаційних технологій, апаратним та програмним забезпеченням ЕОМ для 

комп’ютерної обробки екологічної інформації. 

 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати: 

- відомі математичні методи і прийоми збору, обробки, аналізу і узагальнення 

фізико-географічної інформації; 

- різні методи дослідження природних комплексів, явищ і процесів із 

застосуванням математичних прийомів і математичного моделювання; 

- принципи моделювання та прогнозування стану оточуючого середовища, види 

моделей,основні їхні характеристики та галузі застосування; 

- найпопулярніші методи фізико-географічного районування території із 

застосуванням різних статистичних та інших критеріїв; 

-  прийоми аналізу отриманих даних та прогнозування екологічних наслідків за 

допомогою отриманих моделей , розв'язок моделей за допомогою ЕОМ; 

- особливості та переваги програмних продуктів для оптимального вибору 

інструментів під час розв’язання професійних завдань. 

 

вміти: 
- самостійно обирати методи та засоби моделювання, виконувати необхідні     

розрахунки чи прогнози та оцінювати їх реалістичність; 

- застосовувати статистичні методи обробки і аналізу інформації 

- працювати в якості користувача персонального комп'ютера, працювати з 

програмними засобами загального призначення, застосовувати основні засоби і 

методи сучасних інформаційних технологій; 
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- ефективно використовувати засоби нових інформаційних технологій у своїй 

майбутній професійній діяльності. 

 

Отримані знання можуть бути корисними у практичній діяльності спеціаліста-

еколога, зокрема при проведенні екологічної експертизи й оцінки 

антропогенного впливу на навколишнє середовище, а також при прогнозуванні 

економічного розвитку регіонів з урахуванням екологічних антропогенних 

навантажень. 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни    
 

Вступ. Предмет, задачі і зміст курсу, зв’язок з іншими дисциплінами навчального 

плану. Вимоги техніки безпеки та гігієни праці при експлуатації ПЕОМ. 

Розділ 1. Особливості сучасної екологічної ситуації. Методика моделювання в 

екології із використанням сучасного програмного забезпечення. 

Тема 1.1  Особливості сучасної екологічної ситуації. Властивості соціоекосистем.  

Тема 1.2  Моделі та їх класифікація. Моделювання як методологія пізнання. 

Характеристики моделей. 

Тема 1.3  Предметне моделювання. Фізичне моделювання. 

 Мікроекосистеми (мікрокосми). Аналогове моделювання. 

Тема 1.4 Статистичні моделі. Принципи побудови статистичних моделей 

екопроцесів. 

Методи визначення функції регресії.               

Тема 1.5 Блокові моделі екосистем. Побудова блокових моделей.  

Модель екосистеми. Елементарні блокові моделі. 

Тема 1.6 Промислові моделі 

Повна блокова модель трофічної структури співтовариства. 

Розділ 2. Методи обробки, аналізу й узагальнення статистичних рядів географічних 

показників. Одновимірний статистичний аналіз. 

Тема 2.1 Загальна характеристика й основні етапи одновимірного статистичного 

аналізу географічних спостережень. Загальні відомості. Поняття про генеральну 

сукупність і вибірку. 

Тема 2.2 Прості способи узагальнення статистичних даних. Форми представлення 

розподілу випадкових величин. 

Графічне представлення закону розподілу. 

Тема 2.3 Основні статистичні характеристики варіаційних рядів.  

Класифікація видів середніх величин. Степеневі середні. Формули розрахунку 

основних середніх характеристик групи степеневих середніх. 

Тема 2.4 Показники варіації, асиметрії і ексцесу. Поняття про моменти кривої 

розподілу. Показники варіації, способи і порядок їх обчислення.  

Показники асиметрії і ексцесу варіаційних рядів. Основні статистичні параметри 

якісної мінливості ознак. 

Тема 2.5 Закони розподілу фізико-географічних величин. Нормальний закон 

розподілу і його особливості. Загальні поняття і визначення. 

Аналіз однорідності рядів спостережень. Основні етапи аналізу. 

Розділ 3. Кореляційний аналіз і його застосування у фізико-географічних 

дослідженнях. Характеристика взаємозв’язку двох змінних величин.  
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Тема 3.1 Загальні відомості і поняття про кореляційний аналіз. Функціональні, 

кореляційні(статистичні) і стохастичні зв’язки. Основні етапи проведення 

кореляційного аналізу. 

Загальні відомості про графічний аналіз. Графічна перевірка залежностей.  

Аналітичні методи кореляції. Визначення параметрів рівняння зв’язку різними 

способами. 

Тема 3.2 Лінійна кореляція двох змінних величин. Графічне зображення 

прямолінійного зв’язку двох змінних. Лінійний коефіцієнт парної кореляції.  

Визначення параметрів рівняння прямолінійного зв’язку двох змінних графічним 

способом і методом найменших квадратів. 

Тема 3.3 Криволінійний зв’язок двох змінних величин. Кореляційне відношення як 

міра тісноти криволінійного зв’язку. 

Визначення параметрів рівняння криволінійного зв’язку двох змінних степеневого 

вигляду методом найменших квадратів і графічним способом. 

Розділ 4. Кореляційний і інформаційно-логічний методи аналізу картографічної 

інформації. 

Тема 4.1 Загальна характеристика методів оцінки просторових взаємозв’язків явищ і 

структур. 

Використання коефіцієнта кореляції для оцінки тісноти зв’язку при аналізі карт, що 

мають ізолінії. Карта ізокорелят. Показники тісноти зв’язку між якісними ознаками.  

Тема 4.2 Інформаційні методи аналізу природних комплексів. Використання 

прийомів теорії інформації у фізико-географічних дослідженнях. Техніка 

визначення інформаційного коефіцієнта взаємної відповідності. 

Тема 4.3 Загальні положення про фізико-географічне районування. Основні етапи  

фізико-географічного районування із застосуванням математичних методів.  

Оцінка інформативності показників районування. Нормування вихідних даних 

(показників районування). 

Тема 4.4 Характеристики існуючих підходів щодо районування території з 

використанням математичних методів. Районування території за критерієм 

Стьюдента. 

Загальні відомості про таксономічні моделі. Суть методу дистанційного коефіцієнта. 

Деякі особливості застосування методу Вроцлавської таксономії при районуванні 

території. 

Тема 4.5 Районування території за методом зважених балів. 

 
 

3. Рекомендована література 
 

Базова 

 
1.   В.В.Богобоящий, К.Р.Курбанов,П.Б.Палій, В.М.Шмандій .Принципи            
моделювання та прогнозування в екології, К., Центр навчальної літератури, 2004 
2.  М. І. Ігошин . Математичні методи  і моделювання в фізичній географії. 
Одеса, 2005р. Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова.  

 

Допоміжна 

 
3.    Зарецкая И.Т., Колодяжний Б.Г. та ін. Інформатика. К., Форум, 2001 
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4.    Верлань А.Ф., Апатова Н.В.  Інформатика. К., Форум, 2001 
5.    Литвин І.І., Конончук О.М., Дещинський Ю.Л. Інформатика: теоретичні  основи    і 

практикум. Л.,  «Новий світ-2000», 2004 

6.   Ривкінд Й.Я., Лисенко Т.І., Чернікова Л.А., Шакотько В.В. Інформатика 11 кл. 

К.,Генеза, 2012 

7.  Н.В. Морзе, О.В. Барна, В.П. Вембер. Інформатика 10 кл. К.,УВЦ«Школяр»,2010 

8.  Н.В. Морзе, О.В. Барна, В.П. Вембер, О.Г.Кузмінська Інформатика 11 кл. К.,УВЦ 

«Школяр», 2011 

9.  Л.М. Дибкова.  Інформатика і комп’ютерна техніка К., «Академвидав», 2011 

10.  Л.І. Козак, Основи програмування. Л., «Новий світ-2000», 2012 

11.  Т.В. Басюк, Н.О. Думанський, О.В.Пасічник. Основи інформаційних технологій. Л., 

«Новий світ-2000», 2011 

12.  І.Л. Володіна, В.В. Володін. Інформатика 9 кл.,Х., «Гімназія», 2009 

13.  В.В. Лук’янова. Комп’ютерний аналіз даних. К., Видавничий центр «Академія» 

14.  Цикало А.Л. Методика моделирования процессов испарения и рассеивания 

аммиака в атмосфере при авариях. Автоматизированная компьютерная система 

Одесса:СКТБ с ОО НАН Украини. Одесса 2006  

 15.  С.М.Диханов Математичне та комп’ютерне моделювання в екології.           

Навчальний посібник. ОДАХ, 2009 

16.  С.М.Диханов Математичне та комп’ютерне моделювання в екології. Посібник 

та збірник завдань до індивідуальної роботи. ОДАХ, 2009 

17.  С.М.Диханов, А.С.Савченко, А.Л.Цикало  Математичне та комп’ютерне 

моделювання в екології. Посібник до виконання лабораторних робіт. ОДАХ, 2009 

 

 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання –залік. 
 

5. Засоби діагностики успішності навчання    

Перевірка рівня засвоєння матеріалу студентами здійснюється проведенням 

усного опитування протягом навчального процесу, письмовим контролем  

(написання контрольних робіт, тестова перевірка знань), під час проведення 

семінарських занять також, індивідуальних консультацій та під час контролю 

самостійної роботи студентів.  Вивчення  навчальної дисципліни завершується 

підсумковим оцінюванням (залік). 

 
 

 

 

 

 

 

 


