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1. Опис навчальної дисципліни «Системний аналіз якості навколишнього 
середовища» 

Галузь знань, напрям підготовки, спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень 

Освітньо-кваліфікаційний рівень Магістр 

Спеціальність 101 Екологія 

Спеціалізація Екологічний контроль та аудит  

Характеристика навчальної дисципліни  

Вид Обов’язкова / вибіркова 

Загальна кількість годин 100 

Кількість кредитів ECTS  3 

Кількість змістових модулів  2 

Курсовий проект (робота) (за наявності)   

Форма контролю залік 

Показники навчальної дисципліни для денної форм навчання  

Рік підготовки (курс) 1 

Семестр 2 

Лекційні заняття 15 год. 

Практичні, семінарські заняття 15 год. 

Лабораторні заняття - 

Самостійна робота  70 год. 

Індивідуальні завдання  

Кількість тижневих аудиторних 

годин для денної форми навчання 

2 год. 

 

 
 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета – надання студентам теоретичних знань, формування у них 

системного наукового мислення і набуття практичних навиків у галузі аналізу 

складних систем навколишнього середовища.  

Системний аналіз – це сукупність методологічних засобів, що 

використовуються для підготовки та обґрунтування рішень при дослідженні 

складних проблем, об'єктів та явищ різної природи і характеру, які 

розглядаються у вигляді систем. 

http://elearn.nubip.edu.ua/mod/assign/view.php?id=23762
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Завдання – забезпечення можливостей використання набутих знань та 

умінь для опису, аналізу та прогнозування стану систем довкілля в умовах 

обмеженої інформації, а також для виконання магістерської дипломної роботи. 

 

2. У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

знати: 

1) методологічні засади системного підходу та системного налізу; 

2) основні системні визначення; 

3) принципи, основні етапи та методи системного аналізу;  

4) основи моделювання екологічних систем. 

 

вміти:   

1) відтворювати процеси і явища як цілісну систему;  

2) виявляти системні закономірності; 

3) визначати систему для розв'язання конкретних проблем 

(ситуацій), будувати та досліджувати її модель; 

4) враховувати і передбачати можливі взаємозв'язки елементів 

системи (підсистем); 

5) виконувати спрощення, інтерпретувати одержані результати, 

робити висновки. 

 

 

3. Програма та структура навчальної дисципліни 

 

Модуль 1. Система та її роль у формуванні системного підходу 

Тема 1. Поняття системи, її властивості та класифікація (2 години) 

Мета і завдання вивчення дисципліни. Поняття системи та її властивості. 

Класифікація систем. 

Тема 2. Характеристики систем (2 години) 
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Зв’язки (потоки). Види зв’язків. Структура системи. Ціле (цілісність) та 

елемент. 

Тема 3. Методологічні засади системного підходу та системного 

аналізу (2 години) 

Історія розвитку системного підходу. Основні принципи системного 

підходу та аналізу. Процедура проведення системного аналізу. Застосування 

методів та інструментів у системному аналізі. 

Модуль 2. Роль моделювання у забезпеченні якості навколишнього 

середовища 

Тема 4. Модель системи та методи моделювання (2 години) 

Наукове пізнання і моделювання. Модель як метод описування системи. 

Класифікація моделей. Моделі складу та структури системи. Методи 

моделювання систем. 

Тема 5. Сценарії розвитку екологічної ситуації та механізми 

покращення стану довкілля (2 години) 

Аналіз вимог зацікавлених сторін розробка сценаріїв розвитку 

екологічних ситуацій. Рентабельність заходів щодо покращення екологічної 

ситуації. Багатокритеріальний аналіз для ефективних еколого-економічних 

природоохоронних рішень. Екологічна оцінка життєвого циклу виробництва 

продукту. Розробка механізмів прогнозування та шляхів покращення стану 

якості довкілля. 

Тема 6. Оцінка стану та якості природних і антропогенно змінених 

екосистем (2 години) 

Нормативно-правове регулювання природоохоронної діяльності. Методи 

і критерії оцінки стану довкілля. Екологічна оцінка стану та якості довкілля. 

Оцінка складових природно-рекреаційного потенціалу територій. Аналіз і 

оцінка стану антропогенно-змінених екосистем. Комплексні показники стану 

довкілля. 
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Тема 7. Методи забезпечення якості навколишнього середовища, 

контроль ефективності природоохоронних заходів та екологізація 

антропогенної діяльності (3 години) 

Методологія і методика захисту об’єктів навколишнього  середовища: 

вітчизняний та світовий досвід. Екологічна стандартизація, сертифікація та 

ліцензування у сфері охорони довкілля. Автоматизовані системи контролю за 

станом і якістю складових довкілля. Інженерно-екологічні методи та технології 

охорони навколишнього середовища. Екологічне проектування та застосування 

природоохоронних технологій. Зменшення інтегрального деструктивного 

впливу виробничої сфери на довкілля. Екологічне вдосконалення зв’язків 

«виробництво - споживання», а також сфери споживання виробів і послуг. 

Вдосконалення системи екологічного управління. Трансформація складових 

управлінського процесу з метою збереження довкілля. 

 

4. Структура навчальної дисципліни для повного терміну денної форми 

навчання 

 

Назви змістових модулів і 

тем 

Кількість годин 

денна форма 

тижні усього у тому числі 

лекції практичні лабора

торні 

індиві

дуаль
ні 

Самостійна 

робота 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Змістовий модуль 1. Система та її роль у формуванні системного підходу  

Тема 1. Поняття системи, її 

властивості та 
класифікація 

1 14 2 2 - - 10 

Тема 2. Характеристики 

систем 

2 14 2 2 - - 10 

Тема 3. Методологічні 

засади системного підходу 
та системного аналізу 

3 14 2 2 - - 10 

Разом за змістовим 

модулем 1 

42 6 6 - - 30 
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Змістовий модуль 2. Роль моделювання у забезпеченні якості навколишнього середовища  
Тема 4. Модель системи 

та методи моделювання 
4 14 2 2 - - 10 

Тема 5. Сценарії розвитку 
екологічної ситуації та 

механізми покращення 
стану довкілля 

5 14 2 2 - - 10 

Тема 6. Оцінка стану та 

якості природних і 
антропогенно змінених 

екосистем 

6 14 2 2 - - 10 

Тема 7. Методи 
забезпечення якості 

навколишнього 
середовища, контроль 

ефективності 
природоохоронних заходів 

та екологізація 

антропогенної діяльності 

7 16 3 3 - - 10 

Разом за змістовим 

модулем 2 

58 9 9 - - 40 

Усього годин 
100 15 15 - - 70 

 

5.Теми семінарських занять 
 

№ з/п  Назва теми Кількість 

годин 

 не передбачені  

 

6. Теми практичних занять 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1.1 Тема 1. Поняття системи і розвитку, закономірності 
саморозвитку природи 

2 

1.2 Тема 2. Механізми стійкості та змінюваності системи, 
її пам'ять 

2 

1.3 Тема 3. Системний екологічний аналіз  2 

2.1 Тема 4. Моделювання як процес дослідження 

екологічних систем 

2 

2.2 Тема 5. Моделювання показника утворення маси 
домішок у димових газах при спалюванні палива 

2 

2.3 Тема 6. Моделювання екологічного навантаження в 
зоні техногенних викидів пересувних джерел 

2 

2.4 Тема 7. Моделювання структури розподілу 3 
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реципієнтів на території зони екологічного 

навантаження  

 Разом  15 

 

7. Теми лабораторних занять 
 

№ 
п/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1 не передбачені - 

 
8. Самостійна робота під керівництвом НПП   

 
№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1 не передбачена - 

 

 

7. Методи навчання. 
пасивні методи навчання: засвоєння лекційного матеріалу; 

активні методи навчання: полеміка, ділові ігри, ситуаційні завдання, 
логічні схеми, тренінги тощо; 

демонстраційні матеріали: презентації, відеофільми. 
 

8. Форми контролю 
Основною формою контролю знань є проведення модульних 

контрольних і залікових тестових робіт. За результатами модульних 
контрольних тестових робіт виводиться основна оцінка, яка переводиться у 

рейтингові бали. До них додаються бали за усні знання по кожному змістовому 
модулю. 

 
9. Розподіл балів, які отримують студенти 

 

Поточний контроль Рейтинг з 
навчальної 

роботи 

R НР 

Рейтинг з 
додаткової 
роботи R ДР 

 

Рейтинг 
штрафний 

R ШТР 

 

Підсумко
ва 

атестація 

(залік) 

Загальна 
кількість 

балів 

Змістовий 

модуль 1 

Змістовий 

модуль 2 

0-100 0-100 0-70 0-20 0-5 0-30 0-100 

 

Примітки. 1. Відповідно до «Положення про кредитно-модульну систему 

навчання в НУБіП України», затвердженого ректором університету 03.04.2009 
р., рейтинг студента з навчальної роботи R НРстосовно вивчення певної 

дисципліни визначається за формулою 
 

0,7· (R
(1)

ЗМ· К
(1)

ЗМ +  ... + R
(n)

ЗМ · К
(n)

ЗМ ) 
RНР = --------------------------------------------------------   + RДР - RШТР,   

                                                         КДИС 
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де R

(1)
ЗМ, … R

(n)
ЗМ − рейтингові оцінки змістових модулів за 100-бальною 

шкалою; 
n − кількість змістових модулів;  

К
(1)

ЗМ, … К
(n)

ЗМ− кількість кредитів ЕСТS, передбачених робочим 
навчальним планом для відповідного змістового модуля; 

КДИС = К
(1)

ЗМ + … + К
(n)

ЗМ− кількість кредитів ЕСТS, передбачених робочим 

навчальним планом для дисципліни у поточному семестрі;  
R ДР − рейтинг з додаткової роботи; 

R ШТР− рейтинг штрафний. 
Наведену формулу можна спростити, якщо прийняти К

(1)
ЗМ =  …= К

(n)
ЗМ. 

Тоді вона буде мати вигляд 
0,7· (R

(1)
ЗМ  +  ... + R

(n)
ЗМ ) 

RНР = ------------------------------------    + RДР - RШТР.n 
Рейтинг з додаткової роботи R ДР додається до R НР і не може 

перевищувати 20 балів. Він визначається лектором і надається студентам 
рішенням кафедриза виконання робіт, які не передбачені навчальним планом, 

але сприяють підвищенню рівня знань студентів з дисципліни.  
Рейтинг штрафний R ШТР не перевищує 5 балів і віднімається від R НР. 

Він визначається лектором і вводиться рішенням кафедри для студентів, які 

матеріал змістового модуля засвоїли невчасно, не дотримувалися графіка 
роботи, пропускали заняття тощо. 

2. Згідно із зазначеним Положенням підготовка і захисткурсового 
проекту (роботи) оцінюється за 100 бальною шкалою і далі переводиться в 

оцінки за національною шкалою та шкалою ECTS. 
 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 
 

Сума балів за всі 

види навчальної 
діяльності 

ОцінкаECTS  

Оцінка за національною шкалою  

для екзамену,курсового 
проекту (роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 
зараховано 

82-89 В 
добре  

74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 
можливістю 

повторного складання 

0-34 F 

незадовільно з 
обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано з 
обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 
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10. Рекомендована література 

 
Основна література 

1. Абрамов В. І. Методологія системного підходу та наукових досліджень 

(дослідницькі та іноваційні процеси в державній службі) : навч. метод. посіб. 
для самост. вивч. дисц / В. І. Абрамов, В. Х. Арутюнов. – К. : КНЕУ, 2005. – 178 
с. 

2. Арутюнов В. Х. Методологія соціально -економічного пізнання : навч. 

посібник / В. Х. Арутюнов, В. М. Мішин, В. М. Свінціцький. – К. : КНЕУ, 2005. 
– 353 с. 

3. Бараннік В. О. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни 

«Системний аналіз» (для  студентів 2 курсу денної і 3 курсу заочної форм 
навчання спеціальності 6.070800 – "Екологія та охорона навколишнього 

природного середовища") / В. О. Бараннік, Т. В. Дмитренко. – Х. : ХНАМГ, 
2007. – 6 с. 

4. Білуха М. Т. Основи наукових досліджень / М. Т. Білуха. – К. : Вища 
школа, 1997. –271 с. 

5. Братерська-Дронь М. Т. Проблеми сучасної філософії: моральнісний 
аспект наукової творчості / М. Т. Братерська-Дронь // Культура народов 
Причерноморья. – 2004. – № 51. – С. 117–120. 

6. ДСТУ 3008-95. Документація. Звіти у сфері науки і техніки Структура і 
правила оформлення. 

7. Єріна А. М. Методологія наукових досліджень : навч. посібник / А. М. 

Єріна, В. Б. Захожай, Д. Л. Єрін. – К. : Центр навчальної літератури, 2004. – 212 
с. 

8. Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність». – 2006. – 
№ 1977-XII. 

9. Катренко А. В. Системний аналіз об’єктів та процесів комп’ютеризації 
: навч. посібник / А. В. Катренко. – Львів : Новий світ-2000, 2003. – 424 с.  

10. Крушельницька О. В. Методологія та організаці  наукових досліджень 
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Екзаменаційні запитання  
 

1. Охарактеризуйте р ізні види систем 

2. Процедура проведення системного аналізу  

Тестові завдання різних типів 
 

1. Охарактеризуйте результуючі показники дестабілізуючого фактора при оцінці ризику:  

Економічні 1 Смертність, захворюваність  А 

Екологічні 2 Втрата національного багатства, вимушені додаткові витрати суспільства  Б 

Соціальні 3 Погіршення якості навколишнього середовища і зростання навантаження 

на навколишнє середовище  

В 

 

2. Моделювання виникло в зв’язку з необхідністю вирішення завдань, які з тих чи інших причин не можуть 

бути вирішенні безпосередньо? (Так/Ні)  

3. Учений, що розробив всесвітньо відому "теорію катастроф": 

а) О.М. Ляпунов; б) В.І. Арнольд; в) К. Зіман; г) Р. Том. 

4. До якого з видів станів можна віднести такі особливості: криза системи, багатоваріантність подовження 

стану системи, створення передумови необоротності розвитку системи:  

а) Стаціонарний стан; б) Стан порушення; в) Стан рефрактерності; г) Хвильовий стан.  

5. До загальних принципів відбору можна віднести:  

а) Мінімальне розсіювання енергії; б) Зниження ступеня ентропії; в) Підвищення рівня стохастичності та 

невизначеності; г) Самоорганізацію систем. 

6. Що спричинює здатність системи зм інюватися в одних напрямках більшою мірою, ніж в інших?  

а) Стохастичність; б) Закономірність; в) Зворотність; г) Спрямованість.  

7. Наявність умов для стійких спрямованих змін – це: 

а) Хаос; б) Розвиток; в) Стан системи; г) Порядок.  

8. Чим характеризується розвиток системи?  

а) Збільшення розміру; б) Збільшення сво їх потреб; в) Збільшення своїх можливостей; г) Збільшення розміру і 

зменшення потреб.  

9. Однією з найсуттєвіших ознак визначення поняття "система" є:  

а) Наявність елементів; б) Наявність зв'язків; в) Цілеспрямованість; г) Взаємоспівдія елементів.  

10. Комплекс вибірково виділених з цілого компонентів, у яких взаємоспівдія та взаємовідносини набувають 

характер взаємоспівдії компонентів, спрямованих на отримання фіксованого корисного результату, є:  

а) Система; б) Структура; в) Процес; г) Сукупність.  

 


