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Обов’язкова частина, дисципліни професійної підготовки. 

Загальна кількість годин та кредитів становить 180 годин 6 кредитів 

ЄКТС. 

Місце в індивідуальному навчальному плані здобувача вищої освіти 

– обов’язкова. 

Програма навчальної дисципліни «Моделювання і прогнозування стану 

довкілля» складена відповідно до напряму підготовки 6.040106 – Екологія, 

охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування. 

Мета навчальної дисципліни: формування у здобувачів вищої освіти 

теоретичних знань і практичних навичок у галузі математичного моделювання 

фізичних й біотичних процесів під впливом природних і антропогенних 

чинників у довкіллі та прогнозування змін його стану на різних рівнях. 

Основними завданнями є: навчання здобувачів вищої освіти методам 

математичного моделювання фізичних процесів у довкіллі на локальному, 

регіональному та глобальних рівнях; методам математичного моделювання 

біотичних процесів на рівні організм, угрупування, екосистема, популяція та 

біосфера; врахуванню в математичних моделях природних та антропогенних 

чинників, що впливають на досліджувані процеси; прогнозуванню наслідків 

антропогенного впливу на біотичну та абіотичну складові довкілля різних 

рівнів. 

 

 



Програма навчальної дисципліни: 

Основні засади математичного моделювання і прогнозування в екології. 

Моделювання екологічних систем:системний екологічний аналіз. 

Моделювання як процес дослідження екологічних систем. 

Моделювання якості повітряного середовища. Моделювання показника 

утворення маси домішок в димових газах при спалюванні палива. 

Прогнозування якості повітряного середовища. Гаусеові моделі. Статистичні 

моделі. Модель Сеттона. 

Моделювання стану довкілля при аваріях. Моделювання екологічного 

навантаження в зоні техногенних викидів пересувних джерел. Моделювання 

надходження забруднюючих речовин на земну поверхню з атмосферного 

повітря. Моделюваннястану  приземного шару атмосфери населених пунктів 

в зоні екологічного навантаження. Прогнозування забруднення атмосфери 

при аварійному викиді небезпечної речовини. Прогнозування забруднення 

атмосферного повітря в масштабі «Local» на базі кінематичної чисельної 

моделі. Прогнозування забруднення атмосферного повітря в масштабі 

«microscale» на базі CFD моделі.  

Прогнозування якості поверхневих вод. Визначення концентрації 

домішок у річках при аварійному скиданні стічних вод. 

Прогнозування процесів забруднення підземних вод. Фізичні параметри, 

що визначають процес міграції домішок.  

Чисельне моделювання процесів забруднення підземних вод. Чисельне 

моделювання процесу захисту від забруднення підземних вод.  

Прогнозування стану довкілля у випадку природних катаклізмів. 

Моделювання структури розподілу  реципієнтів на території зони 

екологічного навантаження. Моделювання підтоплення територій при 

паводках. 

Динаміка біоценозів як наслідок міжвидових відносин. Моделювання і 

прогнозування глобальних біосферних процесів. 

 


