


 

 



1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників 

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна 

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

 

Кількість кредитів 

– 7 

Галузь знань 

18 Виробництво та технології 

Нормативна 

(дисципліни професійної 

підготовки) 
Напрям підготовки 

 

Технології захисту 

навколишнього середовища 

Модулів - 1  

 

183 Технології захисту 

навколишнього середовища 

Рік підготовки 

Змістових модулів - 

2 
3-й  

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання: 

 

курсова робота 

Семестр 

5-й   

 

Загальна кількість  

годин - 210 

Тижневих годин 

для денної форми 

навчання: 

аудиторних – 6; 

самостійної роботи  

студента –8. 

 

Освітньо-кваліфікаційний 

рівень: 

Бакалавр з технології захисту 

навколишнього середовища 

(технік з техногенно-

екологічної безпеки)/Bachelor 

on Environmental Protection 

Technologies (technician of 

ecological and anthropogenic 

safety ) 

Лекції 

60 год  

Практичні роботи 

30 год  

Самостійна робота 

120 год  

Індивідуальні 

завдання:  

курсова 

робота 

 

Вид контролю: 

іспит  
Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи 

становить: 

для денної форми навчання – 1:1,3 



2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета дисципліни: вивчення основ екологічного прогнозування, принципів 

аналізу і сучасних методів моделювання екологічних систем, оцінки впливу 

антропогенних факторів на стан довкілля. 

Завдання дисципліни: формування у студентів теоретичних знань та 

практичних навичок в галузі математичного моделювання реальних процесів 

розповсюдження шкідливих домішок у довкіллі, складання прогнозів забруднення 

довкілля та застосування їх для регулювання промислових викидів та скидів 

підприємств у навколишнє середовище. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

знати: основні терміни i поняття, що застосовуються в межах означеного 

курсу; види прогнозів та методи прогнозування екологічних процесів; методи 

моделювання екологічних систем; принципи моделювання екологічних систем; 

основні математичні моделі розрахунку розповсюдження шкідливих домішок у 

довкіллі; володіти поняттям про індекс стану довкілля; 

вміти: аналізувати вплив метеорологічних та гідрологічних умов на рівень 

забруднення атмосфери та гідросфери з врахуванням особливостей окремих міст та 

окремих підприємств; мати уяву щодо застосування та ефективності 

прогностичних схем в окремих регіонах; орієнтуватись з питань недоліків 

існуючих моделей і схем прогнозу та шляхів їх удосконалення i розвитку; 

розраховувати ймовірність прояву події, яка прогнозується; характеризувати 

екологічні індикатори для попередження про екологічну безпеку; розробляти 

математичні моделі систем. 

Перераховані результати навчання є основою для формування наступних 

компетентностей: 
 

Компетентності Програмні результати навчання 

К29. Здатність моделювати та 

прогнозувати стан довкілля  

 

ПР14. Вміти обґрунтовувати ступінь 

відповідності наявних або 

прогнозованих екологічних умов 

завданням захисту, збереження та 

відновлення навколишнього 

середовища, застосовувати методи 

моделювання та прогнозування стану 

довкілля. 



 
3. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Основні засади математичного моделювання і 

прогнозування в екології 

Тема 1. Особливості сучасної екологічної ситуації. 

Тема 2. Моделі та їх класифікація. 

Тема 3. Предметне моделювання. 

Тема 4. Статистичні методи аналізу екосистем. Методики статистичного 

моделювання екосистем. 

Тема 5. Основні принципи математичного та імітаційного моделювання. 

Тема 6. Теоретико-методологічні засада прогнозування. 

 

Змістовий модуль 2. Моделювання стану навколишнього середовища 

Тема 7. Математичне моделювання і прогнозування забруднення атмосфери. 

Тема 8. Параметри і критерії, що впливають на розсіювання домішок в атмосфері. 

Тема 9. Чисельне прогнозування концентрації шкідливої домішки за допомогою 

дифузійної моделі. 

Тема 10. Прогноз концентрації шкідливої домішки за гаусовою моделлю. 

Тема 11. Моделювання забруднення атмосфери викидами групи джерел. 

Тема 12. Моделювання процесу забруднення повітря автотранспортом. 

Тема 13. Моделювання та прогнозування стану водних екосистем. 

Тема 14. Чисельне прогнозування надходження забруднюючих речовин з 

промисловими скидними водами. 

Тема 15. Прогнозування хімічного забруднення води річок. 

Тема 16. Прогнозування хімічного складу води озер та водосховищ. 

Тема 17. Прогнозування хімічного складу води у морях. 

Тема 18. Моделювання і прогнозування антропогенного впливу на грунти. 



4. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма 

усього 
у тому числі 

лекц лаб. практ. інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Основні засади математичного моделювання і прогнозування в 

екології 

Тема 1. Особливості сучасної екологічної 

ситуації 

6 2 - 

 

- - 4 

Тема 2. Моделі та їх класифікація 6 2 - - - 4 

Тема 3. Предметне моделювання 5 1 - - - 4 

Тема 4. Статистичні методи аналізу екосистем.  7 1 - 2 - 4 

Тема 5. Основні принципи математичного та 

імітаційного моделювання 

6 2 - - - 4 

Тема 6. Теоретико-методологічні засада 

прогнозування 

6 2 - 2 - 2 

Разом за змістовим модулем 1 36 10 - 4 - 22 

1 2 3 4 5 6 7 

Змістовий модуль 2. Моделювання стану навколишнього середовища 

Тема 7. Математичне моделювання і 

прогнозування забруднення атмосфери 

12 4 - 4 - 4 

Тема 8. Параметри і критерії, що впливають на 

розсіювання домішок в атмосфері 

12 4 - 2 - 6 

Тема 9. Чисельне прогнозування концентрації 

шкідливої домішки за допомогою дифузійної 

моделі 

10 4 - 2 - 4 

Тема 10. Прогноз концентрації шкідливої 

домішки за гаусовою моделлю 

6 2 - - - 4 

Тема 11. Моделювання забруднення атмосфери 

викидами групи джерел 

10 4 - 2 - 4 

Тема 12. Моделювання процесу забруднення 

повітря автотранспортом 

20 6 - 2 - 12 

Тема 13. Моделювання та прогнозування стану 

водних екосистем 

16 4 - 2 - 10 

Тема 14. Чисельне прогнозування надходження 

забруднюючих речовин з промисловими 

скидними водами 

16 4 - 2 - 10 

Тема 15. Прогнозування хімічного забруднення 

води річок 

18 4 - 4 - 10 

Тема 16. Прогнозування хімічного складу води 

озер та водосховищ 

16 4 - 2 - 10 

Тема 17. Прогнозування хімічного складу води 

у морях 

16 4  2  10 

Тема 18. Моделювання і прогнозування 

антропогенного впливу на грунти 

22 6  2  14 

Разом за змістовим модулем 2 174 50 - 28 - 96 

Всього годин 210 60 - 30 - 120 



 

5. Теми практичних занять 

 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1  Статистичні методи аналізу даних спостереження за станом 

навколишнього середовища та їх застосування при складенні 

прогнозу забруднення довкілля 

2 

2  Розрахунок індексів забруднення компонентів навколишнього 

середовища 

2 

3  Прогнозування максимальної приземної концентрації шкідливої 

домішки 

2 

4  Прогнозування забруднення атмосфери 2 

5  Моделювання розсіювання забруднюючих речовин на місцевості 

зі складним рельєфом 

4 

6  Прогнозування рівня забруднення атмосферного повітря на 

промисловому майданчику з урахуванням впливу забудови 

2 

7  Прогнозування рівня забруднення атмосферного повітря на 

ділянці магістральної траси 

2 

8 Розрахунок індивідуальних доз опромінення при прямих шляхах 

впливу радіоактивної хмари 

2 

9 Визначення ступеню розбавлення стічних вод у річках 2 

10 Розрахунок кратності розбавлення стічних вод методом А.В. 

Караушева 

4 

11 Розрахунок розбавлення стічних вод у озерах та водосховищах 2 

12 Розрахунок кратності розбавлення стічних вод у морі 2 

13 Перенесення забруднюючих речовин у грунтах 2 

Разом 30 

 

6. Самостійна робота 

Мета самостійної роботи – доповнення і закріплення знань, набутих за час 

вивчення теоретичного курсу, активізація творчих здібностей студентів, розвиток 

навичок роботи з нормативною і технічною літературою, з довідниками, а також 

підготовка до самостійного створення прогнозу негативного впливу різних сфер 

виробництва на стан навколишнього середовища. 

 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1 2 3 

1  Історичні передумови моделювання. Класифікацій моделей в 

екології. 
2 

2  Формування концепції моделі і її побудова. 2 

3  Імітаційне моделювання. Випробування моделі.  2 

4  Перевірка значущості моделі. 2 

5  Поняття моделі. 2 

6  Види прогнозів.  2 

7  Чинники прогнозування 2 



Продовження таблиці 

1 2 3 

8  

Теорія систем. Методи аналізу і моделювання стану 

навколишнього природного середовища.  
2 

9  

Системний аналіз як метод узагальнення і дослідження. 

Основні етапи системного аналізу.  
2 

10  

Системи і види систем. Основні елементи системи, кордону 

системи, відношення і зв'язків (пряма і зворотна) системи. 
2 

11  

 Характеристика системи. Вхідні і вихідні змінні, що 

обурюють змінні і змінні стани.  
2 

12  

Кібернетичні методи дослідження екосистем. Стохастичне 

моделювання.  
2 

13  

Використання регресивного аналізу. Проста і множинна 

регресії.  
2 

14  

Кореляційний аналіз для двох і більшого числа стохастичних 

змінних.  
2 

15  Дисперсійний аналіз.  2 

16  

Теорія систем. Методи аналізу і моделювання стану 

навколишнього природного середовища.  
2 

17  Поняття планетарного приграничного шару. 2 

18  

Вплив температури підстилаючої поверхні на розсіювання 

домішок в атмосфері. 
2 

19  Вплив стійкості атмосфери на вигляд димового струменю. 2 

20  

Пояснити термодинамічний стан нижньої атмосфери, якщо 

було зафіксовано хвиле видний димовий струмінь. 
4 

21  

Вплив поверхневого тертя на розсіювання домішок в 

атмосфері. 
2 

22  

Локальні вітрові потоки, що впливають на розсіювання 

домішок в атмосфері. 
2 

23  

Вплив долинного потоку на розсіювання домішок в 

атмосфері. 
2 

24  Вплив морського бризу на розсіювання домішок в атмосфері. 2 

25  Вплив міста на атмосферне забруднення. 4 

26  Вплив турбулентності на розсіювання домішок в атмосфері. 4 

27  Процеси переносу речовин у водному середовищі. 2 

28  Баланс маси. 2 

29  Дифузія плями забруднення. 2 

30  

Математична модель Гольдберга прогнозування ступеню 

забруднення водного басейну. 
2 

31  

Визначення допустимого складу стічних вод за 

концентрацією завислих та розчинних шкідливих речовин. 
2 

32  Моделі розведення стічних вод. 2 

33  

Методика прогнозування показників якості води на основі 

балансового методу.  
2 

34  

Розрахунок надходження забруднюючих речовин з 

промисловими скидними водами. 
2 



Продовження таблиці 

1 2 3 

35  

Надходження забруднюючих речовин від комунального 

господарства 
2 

36  

Розрахунок надходження забруднюючих речовин з 

промисловими скидними водами 
2 

37  

Методи довгострокового прогнозування змін хімічного 

складу та якості поверхневих вод 
2 

38  

Етапи довгострокового прогнозування хімічного складу 

води 
2 

39  Прогноз розчиненого кисню 2 

40  Модель оперативного прогнозування показників якості води 4 

41  Моделі розведення стічних вод 4 

42  Основи теорії масопереносу в підземних водах 6 

43  Перенесення забруднюючих речовин у підземних водах 6 

44  Моделі поширення забруднень у грунтах 6 

Разом 120 

 

7. Індивідуальні завдання 

7.1. З метою активізації самостійної роботи студентам видаються індивідуальні 

завдання, що включають завдання з основних тем курсу. Виконання завдань є 

обовяۥзковим елементом роботи студента. Кожне в строк виконане завдання 

оцінюється в один бал, який враховується при оцінюванні практичної роботи 

(підготовка до практичної роботи). Завдання студенти виконують самостійно під 

керівництвом викладача протягом семестру. Захист завдань відбувається під час 

практичних занять або на консультаціях. 

7.2. Індивідуальна робота включає також поглиблене самостійне вивчення 

однієї з тем (форма звітності − реферат на дану тему) або студентську наукову 

роботу в рамках кафедральної тематики. Реферат виконується за бажанням студента. 

За реферат студент може додатково одержати 0−5 балів, які додаються до суми балів 

за модульні контрольні роботи. 

7.3. Метою індивідуального завдання курсової роботи є виконання студентом 

аналізу джерел забруднення довкілля на виробництві, розрахунків концентрації 

шкідливих речовин та визначення максимальних концентрацій шкідливих речовин у 

атмосфері (гідросфері) для заданого підприємства (цеху). 

 

7.4. Зміст курсової роботи 

Розрахунково-пояснювальна записка (25-30 аркушів) 

Етап 1. Опис об’єкту впливу на довкілля 

Етап 2. Визначення та аналіз складу та обсягу викидів (скидів) забруднюючих 

речовин 

Етап 2. Аналіз метеорологічних (гідрологічних) характеристик місцевості, які 

впливають на поширення домішок у довкіллі 

Етап 4. Розрахунок поширення та зміни концентрації забруднюючих речовин 

Графічна частина складається з: презентації до КР, карти-схеми розсіювання 

забруднюючих речовин. 



Тематика курсових проектів визначається керівником КП відповідно до змісту 

дисципліни. Студент також має право самостійно запропонувати тему з 

обґрунтуванням тематики (наприклад, згідно наукових досліджень). 

 

8. Методи контролю 

Контроль рівня засвоєння матеріалу дисципліни здійснюється шляхом 

проведення поточного модульного контролю (ПМК) у вигляді завдань різної 

складності (теоретичних, практичних, тестових), захист звітів з практичних робіт та 

підсумкового контролю у формі іспиту. 

Підсумкова оцінка з дисципліни складається з оцінок, отриманих за поточний 

(модульний) контроль, результатів виконання практичних робіт та іспиту. У разі 

успішного навчання потягом семестру, тобто своєчасного та якісного захисту 

практичних робіт, отримання мінімально встановленої суми балів по кожному 

модулю, підсумкова оцінка може бути виставлена без іспиту. 

За всі контрольні заходи (КЗ) протягом семестру студент може отримати від 0 

до 100 балів. Умовою допуску студента до КЗ є мінімальна сума балів, яку студент 

повинен набрати у разі виконання всіх елементів модулів. Якщо студент не набрав 

мінімальну суму балів, то він не допускається до КЗ і йому рекомендується набрати 

цю кількість за рахунок виконання додаткового індивідуального завдання.  

Студент, який отримав за всі КЗ протягом семестру не менше 60 балів, за його 

бажанням, може бути звільненим від семестрового іспиту. Студент, який набрав за 

всі КЗ менше 60 балів, складає підсумковий семестровий іспит (проводиться у 

письмовій формі в екзаменаційну сесію), до якого він допускається, якщо має за 

виконання всіх передбачених елементів модулів необхідну мінімальну суму 50 

балів. 



9. Розподіл балів, які отримують студенти 

 
Поточне тестування та самостійна робота 

С
у
м

а Модуль1 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 МКР1 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 Т12 Т13 Т14 Т15 Т16 Т17 Т18 МКР2  

1 1 1 5 1 5 6 5 5 9 1 5 5 5 5 9 5 5 5 16 100 

Т1, Т2..... Тn – теми змістових модулів 

МКР 1, МКР 2 – модульні контрольні роботи 

 

 

9.1. Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

Сума балів за всі види навчальної діяльності Оцінка ECTS Оцінка за національною шкалою 

90 – 100 A відмінно 

82 – 89 B добре 

74 – 81 C 

64 – 73 D задовільно 

60 – 63 E 

35 – 59 FX незадовільно з можливістю повторного складання 

0 – 34 F незадовільно з обов’язковим повторним вивченням 

дисципліни 

 



9.2. Критерії підсумкової оцінки та система рейтингових балів 

 

Критерії підсумкової оцінки 

Оцінку ,,відмінно" ставлять, коли студент дає абсолютно правильні відповіді на 

теоретичні питання з викладенням оригінальних висновків, отриманих на основі 

програмного, додаткового матеріалу та нормативних документів. При виконанні 

практичного завдання студент застосовує системні знання навчального матеріалу, 

передбачені навчальною програмою. 

Оцінка „ дуже добре ". Теоретичні запитання розкрито повністю на основі 

програмного і додаткового матеріалу. При виконанні практичного завдання студент 

застосовує узагальнені знання навчального матеріалу, передбачені навчальною 

програмою. 

Оцінка „добре". Теоретичні запитання розкрито повністю, програмний матеріал 

викладено у відповідності до вимог. Практичне завдання виконано взагалі 

правильно, але мають місце окремі неточності. 

Оцінка „задовільно". Теоретичні запитання розкрито повністю, проте при 

викладанні програмного матеріалу допущені незначні помилки. При виконанні 

практичних завдань без достатнього розуміння студент застосовує навчальний 

матеріал, припускає помилки. 

Оцінка „задовільно (достатньо)". Теоретичні питання розкрито неповністю, з 

суттєвими помилками. При виконанні практичного завдання студент припускається 

значної кількості помилок та зустрічається зі значними труднощами. 

Оцінка „незадовільно". Теоретичні питання нерозкриті. Студент не може 

виконати практичні завдання, виявляє здатність до викладення думки на 

елементарному рівні. 

Рейтинг студента з дисципліни складається з балів, що він отримує: 

1) за підготовку, виконання та захист практичних робіт; 

2) за модульні контрольні роботи; 

3) усне опитування або тестовий контроль за темою 

 

Система рейтингових балів 

1. Практичні роботи № 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 

Ваговий бал – 4:  

1 бал – підготовка до практичної роботи; 

2 бали – захист роботи; 

1 бал – оформлення роботи. 

Максимальна кількість балів за всі практичні роботи дорівнює: 4 балів х 11 = 44. 

Практичні роботи № 5, 10 

Ваговий бал – 8:  

2 бал – підготовка до практичної роботи; 

4 бали – захист роботи; 

2 бал – оформлення роботи. 

Максимальна кількість балів за всі практичні роботи дорівнює: 8 балів х 2 = 16. 

2. Модульний контроль 

Ваговий бал – МКР1 – 6; МКР2 – 16 балів. 

Максимальна кількість балів за модульні контрольні роботи у семестрі дорівнює: 

6 + 16 = 22 бали. 



Модульна контрольна робота включає: 2 питання, правильна відповідь на кожне з 

яких оцінюється у 2 бали, неповна відповідь – 1 бал;  

1 розрахункове завдання (у МКР1), що оцінюється у 2 бали, неповна відповідь або 

та, що містить 1-2 помилки – 1 бал;  

2 розрахункових завдання (у МКР 2), що оцінюється у 6 балів, неповна відповідь або 

та, що містить 1-2 помилки – 4 бали, відповідь, що містить 3 помилки – 2 бали. 

 

3. Усне опитування або тестовий контроль за темою 

Ваговий бал – 1 

Неправильна відповідь або та, що містить більше 2 помилок – 0 балів. 

Максимальна кількість балів за контрользнань за темою: 1 бал х 16 = 16 

 

Штрафні та заохочувальні бали за:  

- відсутність на занятті без поважної причини - 1 бал 

- недопуск до практичних робіт у зв’язку з незадовільним вхідним 

контролем 

- 1 бал 

- несвоєчасний захист практичних робіт за кожен тиждень - 1 бал 

- виконання індивід. завдання; реферату з теми модуля + 5 балів 

- участь у кафедральній (факультетській чи університетській) 

олімпіаді з дисц. 

+ 10 балів 

- участь у модернізації практичних робіт чи виконання завдань із 

удосконалення дидактичних матеріалів з дисципліни  

+ 10 балів 

 

10. Методи навчання та методичне забезпечення 

При викладанні дисципліни «Моделювання та прогнозування стану довкілля» 

використовуються словесний, пояснювально-ілюстративний та практичний методи 

навчання, а також метод проблемного викладення та дослідницький методи. Для 

досягнення мети та завдань вивчення дисципліни студенти мають прослухати лекції, 

виконати індивідуальні завдання, пройти рубіжний контроль у вигляді відповідей на 

контрольні та тестові завдання. 

Форми проведення занять: лекції, практичні заняття, самостійна робота 

студентів під керівництвом викладача. 

В лекціях передбачено: 

 висвітлити основні теоретичні питання курсу; 

 включити студентів у коло проблем, що вивчає дисципліна; 

 сформулювати пізнавальні завдання, і показати спосіб їх розв'язання 

порівнюючи різні підходи та погляди. 

Для поглибленого вивчення дисципліни рекомендується систематичне 

опрацювання додаткової літератури, фахових видань та використання ресурсів 

Інтернет. 

З метою роз’яснення найбільш складних питань дисципліни та підвищення 

якості виконання індивідуальних завдань проводяться групові та індивідуальні 

консультації за розкладом кафедри екології  та природоохоронних технологій. 

Основними методами навчання з дисципліни є: 

1. Пояснювально-ілюстративний, коли знання з навчальної дисципліни не 

просто повідомляють, а пояснюють, обґрунтовують, коментують. Робиться все, щоб 

було менше механічного запам’ятовування, а більше розуміння сутності. Метод 

навчання пов’язаний з використанням засобів наочності та репродуктивним 



характером засвоєння знань. 

2. Проблемний, основа якого полягає в утворенні у навчальному процесі 

пошукових ситуацій. Проблемний метод навчання розвиває активність, 

самостійність, творчі здібності 

З метою забезпечення наочності лекцій та практичних занять під час їх 

проведення, а також для підготовки курсової роботи використовуються такі наочні 

матеріали: тематичні плакати, схеми, спеціалізовані карти, матриці і таблиці планів 

експериментів реально виконаних наукових досліджень, анотовані і підсумкові звіти 

НДР, проектна документація, ДСТУ, ГОСТи, ОСТи та інша нормативна 

документація. 

Також студентам надається можливість отримати електронний варіант 

конспекту лекцій та всіх методичних розробок кафедри. 

 

11. Рекомендована література 

Базова 

1. Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, 

содержащихся в выбросах предприятий, ОНД-86. –.Л. : Гидрометеоиздат, 1987. – 94 

с. 

2. Благодатний В. В., Магась Н.І. Розрахунок розсіювання забруднюючих 

речовин в атмосферному повітрі: метод. вказівки. – Миколаїв : НУК, 2009. – 41 с. 

3. Берлянд М. Е. Прогноз и регулирование загрязнения атмосферы / М. Е. 

Берлянд. − Л. : Гидрометеоиздат, 1985. – 272 с. 

4. Лейкин И. И. Рассеивание вентиляционных выбросов химических 

предприятий (проектирование и расчет) / И. И. Лейкин. – М. : Химия, 1982. − 224 с. 

5. Лаврик В. І. Моделювання і прогнозування стану довкілля  : підручник / В. 

І. Лаврик, В. М. Боголюбов, Л. М. Полєтаєва та ін. – К. : ВЦ «Академія», 2010. – 400 

с. 

6. Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів. / 

Затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я України №173 від 19.07.1996г. 

– К., 1996. 

7. Экология города: учебник. − К. : Лібра, 2000. – 464 с.  

8. Шаприцкий Н. М. Разработка нормативов ПДВ для защиты атмосферы: 

Справ. / Н. М. Шаприцкий – М. : Металлургия, 1990. − 416с. 

9. Родионов А. И. Защита биосферы от промышленных выбросов. Основы 

проектирования технологических процессов / А. И. Родионов, Ю. П. Кузнецов, Г. С. 

Соловьев – М. : Химия, КолосС, 2005. – 392 с.  

10. Гримитлин М. И. Вентиляция и отопление цехов машиностроительных 

заводов / М. И. Гримитлин, О. Н. Тимофеева, В. М. Эльтерман – М. : 

Машиностроение, 1978. – 272 с. 

11. Згуровский М.З., Скопецкий В.В., Хрущ В.Х. и др. Численное 

моделирование распространения загрязнения в окружающей среде. – К., 1997. 

12. Гусев Н. Г. Радиоактивные выбросы в биосферу : справочник / Н. Г. Гусев, 

В. А. Беляев; 2-е изд., перераб. и доп. − М. : Энергоатомиздат, 1991. − 256 с. 

13. Козаченко В. И. Экологическая безопасность воздушной среды: учебно-

методическое пособие. / В. И. Козаченко, В. Б. Колобашкина, Т. А. Пожарова, Б. И. 

Попов и др. − СПб. : СПбГУАП, 2003. – 44 с. 



14. Чекмарева О.В. Оценка роли автодорожного комплекса в формировании 

атмосферного воздуха: методические указания к практическим занятиям / О. В. 

Чекмарева, Е. В. Бондаренко. – Оренбург. : ГОУ ОГУ, 2004. − 43 с. 

15. Луканин В. Н. Промышленно-транспортная экология: учебник для вузов / 

В. Н. Луканин, Ю. В.Трофименко ; под ред. В. Н. Луканина. − М. : Высшая школа, 

2001. - 273с. 

16. Эльтерман В.М. Охрана воздушной среды на химических и 

нефтеперерабатывающих предприятий / В. М. Эльтерман. − М. : Химия, 1985. − 160 

с. 

17. Родзиллер И. Д. Прогноз качества воды водоемов-приемников сточных вод 

/ И. Д. Родзиллер — М. : Стройиздат, 1984. — 263 с. 

18. Караушев А.В. Методические основы оценки и регламентирования 

антропогенного влияния на качество поверхностных вод / Под ред. А.В. Караушева. 

– Л.: Гидрометеоиздат, 1987. – 285 с. 

19. Лапшев Н.Н. Расчеты выпусков сточных вод / Н.Н. Лапшев − М.: 

Стройиздат, 1977.– 87 с. 

20. Лаврик В.І. Моделювання та прогнозування стану довкілля : підручник/ 

В.І. Лаврик, В.М. Боголюбов, Л.М.Полетаєва, С.М. Юрасов, В.Г. Ільїна − К.: Альма-

матер, 2010. – 357 с.  

21. Полетаєва Л.М. Моделювання та прогнозування  стану довкілля. Конспект 

лекцій. / Л.М.Полетаєва, С.М. Юрасов, В.Г. Ільїна – Одеса: ОДЕКУ,  2004. - 191 с.  

22. Інструкція про порядок розробки та затвердження гранично допустимих 

скидів (ГДС) речовин у водні об'єкти із зворотними водами / Мінприроди України. − 

Київ, 1994. - 89 с. 

23. Зац В.И. Об устойчивости затопления полей сточных вод в 

промежуточном слое стратифицированного моря. // Водные ресурсы. – 1975. – № 1. 

– С. 180-191. 

24. Озмидов Р.В. Диффузия примесей в океане / Р.В. Озмидов – Л.: 

Гидрометеоиздат, 1986.–129 с. 

25. Бруяцкий Е.В. Турбулентные стратифицированные струйные течения. / 

Е.В. Бруяцкий – Киев: Наукова думка, 1986. – 296 с. 

26. Баранник В.А. Расчет локального влияния сосредоточенного выпуска 

сточных вод на качество воды водоема. / В.А Баранник, В.С. Кресин // 

Водоохранные комплексы речных бассейнов: Сб. научн. тр. – Харьков: ВНИИВО, 

1985. – С. 95-101. 

27. Лихачев Н.И. Канализация населенных мест и промышленных 

предприятий / Н.И. Лихачев, И.И. Ларин, С.А. Хаскин и др. − М: Стройиздат, 1981, 

639 с. 

28. Тарнопольский А.Г. Турбулентность шельфовой зоны моря. // Морской 

гидрофизический журнал. – 1991. – № 1. – С. 29-35. 

29. Тарнопольский А.Г. Вертикальная структура неглубокого турбулентного 

моря. // Тр. ГОИН. – 1991. – Вып. 202. – С. 99-109. 

30. Фельзенбаум А.И. Теоретические основы и методы расчета 

установившихся течений / А.И. Фельзенбаум – М.: Изд-во АН СССР, 1960. – 127 с. 

31. Вольцингер Н.Е. Теория мелкой воды / Н.Е. Вольцингер, Р.В. Пясковский 

– Л.: Гидрометеоиздат, 1977. – 208 с. 

32. Саркисян А.С. Численный анализ и прогноз морских течений / А.С. 

Саркисян – Л.: Гидрометеоиздат, 1977. – 208 с. 

http://94.25.12.182/cgi-bin/irbis64r_91_opac/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=knig1&P21DBN=knig1&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD,%20%D0%92.%20%D0%9D.


33. Баранник В.А. Расчет кратности основного разбавления сточных вод, 

поступающих в водохранилище из рассеивающего выпуска сложной конфигурации / 

В.А. Баранник, В.С. Кресин // Охрана вод речных бассейнов: Сб. научн. тр. – 
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Додаток 

Питання модульного контролю 

МКР − 1 

1. Сутність поняття моделі. 

2. Сутність поняття моделювання. 

3. Основні види аналогій. 

4. Основні етапи розвитку методу аналогій. 

5. Основні принципи теорії подібності. 

6. Класифікація видів моделей. 

7. Основні характеристики моделей. 

8. Особливості моделювання в екології. 

9. Аналогове моделювання  

10. Поняття ймовірності події та її основні властивості. 

11. Дискретні та неперервні випадкові величини. 

12. Статистичні та кореляційні залежності.  

13. Принципи формалізації блокової моделі. 

14. Імітаційні моделі. 

15. Оптимізаційні моделі. 

16. Етапи побудови математичної моделі екосистеми 

17. Види екологічних прогнозів. 

18. Сутність та зміст екологічних прогнозів. 

19. Методи побудови екопрогнозів. 

20. Мета та види прогнозування. 

21. Метод евристичного прогнозування. 

22. Метод екстраполяції та інтерполяції. 

23. Методи моделювання при складанні прогнозів. 

24. Відмінність оперативного та довгострокового прогнозування. 

25. Поняття та визначення індикаторів екодинаміки.  

26. Типи екологічних індикаторів.  

27. Базові властивості індикаторів. 

28. Метод біоіндикації середовища.  

29. Роль біоіндикації в екологічних дослідженнях.  

30. Екологічна діагностика.  

31. Індекс забруднення атмосферного повітря.  

32. Визначення індексу забруднення води.  

33. Хімічний індекс якості води.  

34. Визначення ступеню забрудненості грунтів. 

 

МКР – 2 

1. Поняття планетарного приграничного шару. 

2. Вплив температури підстилаючої поверхні на розсіювання домішок в 

атмосфері. 

3. Вплив стійкості атмосфери на вигляд димового струменю. 

4. Пояснити, які особливості стійкості атмосфери формують хвилевидний 

струмінь. 

5. Пояснити, які особливості стійкості атмосфери формують конусовидний 

струмінь 



6. Пояснити, які особливості стійкості атмосфери формують веєрообразний 

вигляд струменю. 

7. Пояснити, які особливості стійкості атмосфери формують при піднятий 

вигляд струменю. 

8. Пояснити, які особливості стійкості атмосфери формують надимляючий 

димовий струмінь. 

9. Пояснити термодинамічний стан нижньої атмосфери, якщо було 

зафіксовано хвиле видний димовий струмінь. 

10. Вплив поверхневого тертя на розсіювання домішок в атмосфері. 

11. Поняття небезпечної швидкості вітру. 

12. Локальні вітрові потоки, що впливають на розсіювання домішок в 

атмосфері. 

13. Вплив долинного потоку на розсіювання домішок в атмосфері. 

14. Вплив морського бризу на розсіювання домішок в атмосфері. 

15. Вплив міста на атмосферне забруднення. 

16. Вплив турбулентності на розсіювання домішок в атмосфері. 

17. Вплив підйому струменя на вміст домішок в атмосфері. 

18. Вимивання опадами домішок з атмосфери. 

19. Осідання часточок з повітря. Вплив на розсіювання домішок в атмосфері. 

20. Вплив обмеження переносу, задимлення на розсіювання домішок в 

атмосфері. 

21. Вплив затінення будинками на розсіювання домішок в атмосфері. 

22. Схема поширення домішок від окремої труби. 

23. Визначення приземної концентрації та відстані до точки її максимуму. 

24. Вплив течії на розповсюдження забруднення у водоймі. 

25. Процес дифузії, та його вплив на розповсюдження забруднення у водоймі. 

26. Поняття “час перебування” при складанні моделі прогнозування 

забруднення водного середовища. 

27. Процеси переносу речовин у водному середовищі. 

28. Баланс маси. 

29. Дифузія плями забруднення. 

30. Математична модель Гольдберга прогнозування ступеню забруднення 

водного басейну. 

31. Визначення допустимого складу стічних вод за концентрацією завислих та 

розчинних шкідливих речовин. 

32. Моделі розведення стічних вод. 

33. Мета та завдання оперативного прогнозування показників якості води. 

34. Модель оперативного прогнозування показників якості води. 

35. Принципи вибору водних об’єктів для прогнозних розрахунків. 

36. Вибір прогнозних створів і показників забруднення води. 

37. Оцінка стану водного об’єкта та обробка інформації при складанні 

оперативного прогнозу. 

38. Вибір методів прогнозування при складанні оперативного прогнозу. 

39. Розрахунок прогнозу з використанням балансових формул. 

40. Прогноз розчиненого кисню. 

41. Прогноз переміщення забруднених водних мас. 

42. Етапи довгострокового прогнозування хімічного складу води. 



43. Методи довгострокового прогнозування змін хімічного складу та якості 

поверхневих вод. 

44. Методика прогнозування показників якості води на основі балансового 

методу.  

45. Розрахунок надходження забруднюючих речовин з промисловими 

скидними водами. 

46. Надходження забруднюючих речовин від комунального господарства. 
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