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1. Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість  

кредитів  –  6 

 

 

Напрям підготовки:  

10 Природничі науки   
(шифр і назва) 

 

Нормативна 

 

Загальна кількість 

годин –  216 
Спеціальність: 101 Екологія 

Рік підготовки -4-й 

Семестр-VII-VІІІ-й 

Лекції - 72 год. 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 4 

самостійної роботи 

студента – 3.7 

Освітньо-кваліфікаційний 

рівень: 

молодший спеціаліст 

 

Лабораторні -28 год. 

Самостійна робота 

104 год. 

Вид контролю:  

залік 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної роботи 

становить 49 %-51%  . 

 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Мета: 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. 

Завдання: 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. 
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Предметом вивчення дисципліни є апаратне та програмне забезпечення засобів 

обчислювальної техніки для обробки екологічної інформації, математичного і 

комп’ютерного моделювання в сучасних екологічних дослідженнях. 

Дисциплiна «КОМП’ЮТЕРНА ОБРОБКА ЕКОЛОГІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ» 

вивчається одночасно з дисциплінами «Екологія людини», «Раціональне 

природокористування та охорона навколишнього середовища» та «Екологічна 

геохімія». 

 

 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

 

Вступ. Предмет,задачі і зміст курсу, зв’язок з їншими 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. 
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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. 

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. 
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4. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви змістових тем Кількість годин 

денна форма 

усього  у тому числі 
Лекц. Семін. Лаб.роб. К.р.. сам. роб. 

1 2 3 4 5 6 7 

Вступ. Предмет, задачі і 

зміст дисциплін 
4 2    2 

Розділ 1. Особливості 

сучасної екологічної 

ситуації. Методика 

моделювання в екології 

із використанням 

сучасного програмного 

забезпечення. 

54 20 2 6  26 

Розділ 2. Методи 

обробки, аналізу й 

узагальнення 

статистичних рядів 

географічних показ-

ників. Одновимірний 

статистичний аналіз. 

52 18 2 6  26 

Розділ 3. Кореляційний 

аналіз і його застосу-

вання у фізико-геогра-

фічних дослідженнях. 

Характеристика 

взаємозв’язку двох 

змінних величин. 

50 

 

16 2 8 2 22 

Розділ 4. Кореляційний 

і інформаційно-

логічний методи 

аналізу картографічної 

інформації. 

56 16 2 8 2 28 

Усього годин  216 72 8 28 4 104 

 

5. Теми семінарських занять 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Семінар за темами 1.1-1.6 2 

2 Семінар за темами 2.1-2.5 2 

3 Семінар за темами 3.1-3.3 2 

4 Семінар за темами 4.1-4.5 2 

 разом 8 
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6. Теми лабораторних занять 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Методика будування статистичних діаграм екологічного 

напрямку 

2 

2 Побудова статистичних моделей екопроцесів. 

Вирішення задач статистичного моделювання за 

допомогою вбудованих функцій MS EXCEL 

2 

3 Побудова графічних блокових моделей. 2 

4 Техніка визначення середніх величин 2 

5 Обчислення основних статистичних параметрів якісної 

мінливості ознак 

2 

6 Статистична обробка рядів спостережень фізико-

географічних величин. Одновимірний статистичний 

аналіз. 

2 

7 Лінійний коефіцієнт парної кореляції. Оцінка надійності, 

достовірності і значущості коефіцієнта кореляції. 

2 

8 Кореляційний аналіз прямолінійного зв’язку  між 

двома випадковими величинами 

2 

9 Кореляційний аналіз криволінійного зв’язку двох 

змінних величин методом найменших квадратів 

2 

10 Кореляційний аналіз криволінійного зв’язку двох 

змінних величин графічним способом 

2 

11 Дослідження взаємозв’язку опадів з висотою місцевості 2 

12 Визначення інформаційного коефіцієнта взаємної 

відповідності і коефіцієнта взаємної зв’язаності 

К.Пірсона і А.Чупрова 

2 

13 Районування території за критерієм Стьюдента. 2 

14 Районування території за методом дистанційного 

коефіцієнта. 

2 

 разом 28 

 

 

 

7. Самостійна робота 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Значення комп’ютерної грамотності в роботі спеціаліста 

з прикладної екології. Автоматизоване робоче місце 

техніка-еколога, його технічне та програмне 

забезпечення. 

2 

2 Етапи розвитку глобальної соціоекосистеми. Приклади 4 
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глобальних екологічних криз. 

3 Особливості та значення моделювання в екології. 

Поняття статистичної діаграми. Роль і значення 

статистичних діаграм в соціально-екологічних 

дослідженнях 

6 

4 Графічний образ. Просторові орієнтири. Різні системи 

координат. Масштабна шкала. Експлікація діаграми. 

4 

5 Деякі відомості з теорії ймовірностей. 2 

6 Вирішення задач статистичного моделювання. 2 

7 Метод аналізу експериментальних компонентів. 4 

8 Блокова модель «Енергія-гроші-цивілізація». 4 

9 Групування статистичних даних. Визначення статистич-

них(вибіркових) розподілів. Зводні числові характерис-

тики вибірки. Види вибіркового методу (способи 

відбору). Теоретико-йомовірнісні вимоги статистичних 

розподілів. Поняття про апроксимацію розподілів. 

6 

10 Техніка побудови інтервального варіаційного ряду. 

Табличний спосіб. 

4 

11 Загальна характеристика типів кривих розподілу. 2 

12 Середні величини і їх використання в географії. 2 

13 Середня арифметична величина і її властивості. 

Структурні середні і техніка їх визначення. 

2 

14 Формули розрахунку показників варіації. 2 

15 Медіана і мода. Ексцес кривої розподілу. 

Моменти статистичних сукупностей. 

2 

16 Нормальний розподіл і його особливості. Крива 

нормального розподілу. Нормальні криві розподілу при 

різних середньоквадратичних відхиленнях. 

2 

17 Можливі помилки при перевірці статистичних гіпотез. 

Статистична оцінка відповідності між емпіричними і 

теоретичними розподілами за допомогою критеріїв 

згоди. 

4 

18 Основні задачі вивчення взаємозв’язків природних 

процесів. 

2 

19 Встановлення тісноти взаємозв’язку між змінними 

величинами. Поняття про коефіцієнт кореляції.  

2 

20 Кореляційний аналіз двох змінних величин. 2 

21 Оцінка надійності, достовірності і значущості 

коефіцієнта кореляції. Рівняння регресії лінійного 

зв’язку двох змінинних. 

4 

22 Поняття про коваріацію. 4 

23 Коефіцієнт кореляції рангів К.Спірмена і знаків 

Г.Фехнера. 

4 

24 Оцінка форми кореляційного зв’язку. 4 



9 

 

  

25 Просторовий розподіл географічних показників, 

отримання кількісних даних з географічних карт. 

4 

26 Оцінка тісноти зв’язку між двома якісними ознаками з 

числом градації два. Показники тісноти зв’язку для 

якісних ознак, що мають число градацій більше двох. 

4 

27 Характеристики просторової диференціації природних 

явищ. Поняття про інформаційний коефіцієнт взаємної 

відповідності. 

6 

28 Мета, задачі й основні принципи районування. Вихідна 

матриця районування.  

2 

29 Вибір і обгрунтування математичного методу виділення 

районів. 

2 

30 Використання критерію Д.Родіонова для виділення 

однорідних районів. Районування території за 

критерієм К.Пірсона. Районування території за  

методом дистанційного коефіцієнта.  

6 

31 Моделювання процесів геофільтрації і масопереносу в 

підземній гідросфері. 

4 

 Разом  104 
 

 
8. Методи навчання 

     Відповідно до мети та змісту навчальної дисципліни і вікових особливостей 

студентів використовуються наступні методи навчання для розвитку їхніх 

пізнавальних здібностей, озброєнню їх уміннями й навичками здобутих знань на 

практиці, підготовки  до самостійного набуття знань, формування їхнього 

світогляду: 

 -  методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності (бесіда, 

лекція, пояснення, інструктажі, робота з підручником, лабораторні  роботи,  

реферати  і самостійні роботи студентів) 

-методи стимулювання й мотивації навчально-пізнавальної діяльності 

(роз'яснення мети навчального предмета і вимоги до вивчення предмета, 

заохочення  в навчанні: оцінка студента за успіхи, усне схвалення та ін.) 

-методи контролю навчально-пізнавальної діяльності (усне опитування, 

письмовий і програмований контроль, тестові методи перевірки знань, залік). 

        Таким чином програма навчальної дисципліни поєднана з такими формами 

навчання як лекційні, семінарські, лабораторні заняття, всіма видами  

консультацій, виконанням самостійних завдань студентів . 
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9. Методи контролю  

 

     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). 

                                                                        
10. Критерії оцінювання 

 

 

за національ-

ною шкалою 
Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів 

незадовільно 

Студент /студентка:  

 розпізнає окремі об’єкти, явища і факти предметної галузі та має 

фрагментарні знання незначного загального обсягу 

 знає і виконує правила техніки безпеки під час роботи з 

комп’ютерною технікою 

задовільно 

Студент/студентка: 

 пояснює основні поняття навчального матеріалу; 

 може самостійно відтворити значну частину навчального 

матеріалу; 

 вміє за зразком виконати просте навчальне завдання; 

 має стійкі навички виконання основних дій з опрацювання даних 

на комп'ютері 

добре 

Студент/студентка: 

  володіє навчальним матеріалом, застосовує знання на практиці; 

 вміє систематизувати і узагальнювати отримані відомості; 

 самостійно знаходить і виправляє допущені помилки; 

 може аргументовано обрати раціональний спосіб виконання 

навчального завдання; 

 використовує електронні засоби для пошуку потрібної інформації  

відмінно 

Студент/студентка:  

 володіє міцними знаннями,  аналізує нові факти, явища; 

 вміє планувати особисту навчальну діяльність, оцінювати 

результати власної практичної роботи; 

 вміє самостійно знаходити додаткові відомості та  використовує 

їх для реалізації поставлених перед ним навчальних завдань, 

судження його логічні і достатньо обґрунтовані; 

 вміє виконувати завдання, які розширюють навчальну програму; 

 має сформовані навички керування інформаційними системами 
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11. Інформаційно-методичне забезпечення 

     Методичне забезпечення навчального процесу:   навчальна програма з 

дисципліни; робоча навчальна програма, підручники і навчальні посібники; 

конспекти лекцій в електронному й роздрукованому вигляді, інструктивно-

методичні матеріали до семінарських і лабораторних занять: текстові та 

електронні варіанти для поточного і підсумкового контролю, завдання для 

самостійної роботи студентів. 

               Перелік програмного забезпечення для навчання за програмою курсу 

 

Тип програмного забезпечення Програми 

Операційна система з графічним інтерфейсом Windows, Lubuntu Linux 

Програма для роботи з електронною поштою Outlook Express 

Веб-браузер Internet Explorer, Opera 

Текстовий процесор MS Word 

Векторний графічний редактор (можливо, 

вбудований у середовище офісної програми) 

MS Word, MS PowerPoint, 

CorelDraw  

Растровий графічний редактор Paint, Photoshop 

Табличний процесор MS Excel 

Середовище візуального програмування Visual Studio,Borland Delphi 

Програма для обміну миттєвими повідомленнями ICQ, Windows Messenger 

Програма для запису інформації на оптичні носії Nero 

Архіватор WinRar, WinZip 

Антивірусна програма  ESET 

Засіб для розробки комп’ютерних презентацій MS PowerPoint 

Засіб для обробки аудіо- та відеоданих і розробки 

мультимедійних презентацій 

MS Producer, 

Movie Maker 

Система керування базами даних MS Access 

Клавіатурний тренажер Stamina 

Засіб для створення комп’ютерних публікацій MS Publisher 
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12. 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 
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 

 
13. Інформаційні ресурси 

 
1. www.mon.gov.ua                                                  6. prezentacii.com/informatike/ 

2. http://osvita.ua/school/theory                             7. uk.wikipedia.org 

3.pidruchniki.ws/..                                                 8.videouroki.net 

/derzhavni_standarti_osviti_funktsiyi                    9. www.google.com.ua    

4.academia-pc.com.ua  

5. referat-mk.ucoz.com/informatika/uroki_z_informatiki       
 

 

http://www.mon.gov.ua/
http://osvita.ua/school/theory/780/

