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Назва курсу Системний аналіз якості навколишнього середовища 

Адреса викладання курсу вул. Саксаганського 1, 79005, м. Львів 

Факультет та кафедра, за 

якою закріплена 

дисципліна 

біологічний факультет, кафедра екології 

Галузь знань, шифр та 

назва спеціальності 

10 Природничі науки, 101 Екологія 

Викладачі курсу доцент кафедри екології,  к.б.н. Цвілинюк Ольга Миколаївна 

Контактна інформація 

викладачів 
 olha.tsvilynyuk@lnu.edu.ua 

 

Консультації по курсу 

відбуваються 

Консультації проводяться в день проведення лекцій/лабораторних 

занять (за попередньоюдомовленістю): вул. Саксаганського,1, 

ауд. 203.Також проводяться он-лайн консультації у системі 

Moodle після узгодженнячасу зустрічі за допомогою електронної 

пошти.   

Сторінка курсу http://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=1805 

Інформація про курс Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам необхідні 

знання про науку як продуктивну силу, її сутність, головні 

функції класифікації наук про навколишнє середовище, науково-

технічний потенціал екологічної науки, про формування ученого-

еколога як особистості, що спонукає до організації: систематичної 

роботи, творчого підходу до науково-пошукової аналітичної 

діяльності. 

Коротка анотація курсу Дисципліна «Системний аналіз якості навколишнього 

середовища» є нормативною навчальною дисципліною зі 

спеціальності  101 Екологія для освітньої програми магістра, яка 

викладається у І семестрі в обсязі 5 кредитів (за Європейською 

Кредитно-Трансферною Системою). 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових 

модулів: 

1. Теоретичні основи й інструменти системного аналізу 

якості довкілля 

2. Основи системного аналізу впливу на навколишнє 

середовище 

Мета та цілі курсу Мета викладання навчальної дисципліни «Основи системного 

аналізу якості навколишнього середовища» є отримання наукових 

знань базових знань про різні системи, їхню взаємозалежність.  

Завдання: формування у студентів системних знань щодо 

навколишнього середовища, екологічних систем, колообігу 

біогенних і супутніх елементів, трансформації полютантів, 

продукції й потоків енергії в екосистемах.  

Література для вивчення 

дисципліни 

Основна література: 

1. Гнатів П.С., Хірівський П.Р. Теорія системи і системний 

аналіз в екології. Львів: Камула, 2010. 204 с. 

2. Богобоящий В.В., Курбанов К.Р., Палій П.Б., Шмандій В.М. 

Принципи моделювання та прогнозування в екології. Київ: 

Центр навчальної літератури, 2004. – 216 с.  

3. Системний аналіз якості навколишнього 
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середовища:підручник /Т. А. Сафранов, Я. О. Адаменко, В. 

Ю. Приходько, Т.П. Шаніна, А. В. Чугай, А. В. Колісник. За 

ред. проф. Т. А.Сафранова і проф. Я. О. Адаменко. – Одеса: 

ТЕС, 2014. – 244 с. 

4. Теорія систем в екології : підручник / Ю. Г. Масікевич, О. В. 

Шестопалов, А. А. Негадайло та ін. – Суми : 

Сумськийдержавний університет, 2015. – 330 с. 

5.  Сорока К. О. Основи теорії систем і системного аналізу 

:навч. посіб. / К. О. Сорока. – Х. : ХНАМГ, 2004. – 291 с. 

Додаткова література: 

6. Скоробагатий Я.П. та ін..  Основи загальної екології: 

навколишнє середовище і техногенний вплив.  Львів.: Новий 

світ, 2000. 222 с. 

7. Посудін Ю.І. Методи вимірювання параметрів 

навколишнього середовища: підручник. Київ: Світ, 2003.  288 

с. 

8. Экологический мониторинг: шаг за шагом / Е.В. Веницианов 

и др., Под ред. Е.А. Заика. М.: РХТУ им. Д.И. Менделеева, 

2003.   252 с. 

Тривалість курсу 120 год. 

Обсяг курсу 48 години аудиторних занять. З них 32 години лекцій, 16 годин 

лабораторних робіт та 72 годин самостійної роботи. 

Очікувані результати 

навчання 

В результаті вивчення даного курсу студент повинен  знати: 

основні принципи моделювання й оцінювання структурно-

функціональної трансформованості та стійкості систем різної 

природи. 

вміти:  

- застосувати принципи системного аналізу при оцінці якості 

навколишнього середовища; 

- оцінювати стан і якість компонентів навколишнього 

середовища; 

- застосувати сучасні методи захисту довкілля; 

- впроваджувати методи екологізації в усіх сферах діяльності 

людини. 

Ключові слова системний аналіз якості довкілля, біоіндикація, якість атмосфери, 

якість грунтів, якість води, властивості системи 

Формат курсу очний/дистанційний 

 проведення лекцій, практичних робіт та консультації для кращого 

розуміння тем 

Теми нижче наведено у табл. 1 

Підсумковий контроль, 

форма 

іспит у кінці І  семестру 

Пререквізити Викладання навчальної дисципліни базується на знаннях, 

отриманих в результаті вивчення навчальних дисциплін на 

рівні бакалавра зі спеціальності 101 Екологія 

Навчальні методи та 

техніки, які будуть 

використовуватися під 

час викладання курсу 

лекції, презентації, розповіді, пояснення, розв’язування вправ і 

задач, дискусії, колаборативне навчання 

Необхідне обладнання персональний комп’ютер, загальновживані комп'ютерні програми 

і операційні системи, проектор 

Критерії оцінювання Оцінювання знань студентів проводиться за 100-бальною 



(окремо для кожного виду 

навчальної діяльності) 

системою, яка включає  50 балів за поточний контроль і 50 балів 

за відповідь студента на іспиті. 

Поточний контроль включає: 

• практичні роботи – 30 балів; 

• модулі – 20 бали (10+10 балів). 

Питання до модульних 

контролів (замірів знань) 

- Аксіоми, закони і категорії системології. 

- Властивості й ознаки систем як чинники і критерії їх 

класифікації. 

- Різноманіття будови й організації екосистем. 

-  Функціональна організація та стійкість екосистем. 

- Суть розвитку й саморозвитку екосистем. 

- Системна криза, зникнення системи та хаос в умовах 

виникнення нових систем. 

- Поняття "якість ґрунту" та його суть.. 

- Стандарти якості ґрунтів.  

-  Поняття "якість води". 

-  Стандарти якості водних об'єктів. 

- Параметри контролю якості води. 

- Способи проведення аналізу природних вод. 

- Суть поняття "якість повітря". 

-  Спосіб відбирання проб для оцінки якості повітря. 

- Загальні вимоги до методів визначення забруднюючих речовин 

у повітрі. 

Принципи класифікацій забрудників середовища 

-Концепції виживання людства.  

-Системне моделювання біосфери та його висновки. 

-Системний аналіз глобальної екологічної проблеми «потоншення 

озонового шару» . 

-Системний аналіз глобальної екологічної проблеми «кислотні 

опади»  

-Системний аналіз глобальної екологічної проблеми «парниковий 

ефект». 

-Ймовірні шляхи зниження викидів парникових  газів у атмосферу 

на основі аналізу Кіотських протоколів (протоколи надсилаю).  

-Системний аналіз стану гідросфери планети Земля.  

-Аналіз ступеня забрудненості атмосфери автотранспортом 

(прилади, які при цьому використовуються). 

-Причини і наслідки  смогу (літнього і зимового). 

-Характеристика забрудників атмосфери, які можна визначити 

органолептично (колір, смак, запах). 

-Методи дистанційного зондування Землі: переваги та недоліки. 

-Системний аналіз впливу грунту  на колообіг  води і 

вуглекислого газу  

-Методи дослідження хімічного складу  і властивостей грунту. 

-системний аналіз причин танення льодовиків -зміни клімату – чи 

це глобальна проблема, чи тимчасове явище? (презентація 

Меуша). 

-глобальні зміни клімату  і їх вплив на біотичне різноманіття -

глобальне забруднення гідросфери  

Системний аналіз викидів автотранспорту та їх впливу на 

довкілля. 

- Міжнародні критерії якості довкілля. 



- Наслідки антропогенезу для біосфери та соціуму. 

- Концепції виживання людства і і суспільні течії екологізму. 

Опитування Кожен студент має можливість заповнити анонімну анкету у 

системі Moodle з метою оцінювання якості курсу.  
 

 

Таблиця 1 

Схема курсу «Системний аналіз якості навколишнього середовища» 

Тижде

нь 
Тема занять (перелік питань) 

Форма діяльності  

та обсяг годин 

Термін 

виконан-

ня 

1 Історія і розвиток системного світобачення. 

Об’єкт, предмет, методологія і значення теорії 

систем. Системніпроблеми в екології, охороні 

довкілля і суспільства. Понятійний апарат 

системології. Система наук як засіб і ступінь 

пізнання світу. Основні види, об’єкт і предмет 

системного аналізу в екології.  

Лекції – 2 год, 

практ. заняття – 1 год, 

самостійна робота – 4,5 год 
1 тиж-

день 

2 Основні принципи системології (науки про 

системи). Поняття «системний підхід» та його 

основні принципи. Поняття «система», її 

складності, зв’язків між її елементами. 

Лекції – 2 год, 

практ. заняття – 1 год, 

самостійна робота – 4,5 год 
1 тиж-

день 

3 Критерії класифікації і типи систем. Проблеми 

і критерії побудови класифікації систем. 

Матеріальні й абстрактні системи. Неживі й 

живі системи. Ознаки та властивості простих і 

складних систем. Некеровані, напівкеровані та 

штучні системи. 

Лекції – 2 год, 

практ. заняття – 1 год, 

самостійна робота – 4,5 год 1 

тиждень 

4 Принципи проведення системного аналізу 

якості навколишнього середовища Етапи 

системного аналізу. 

Лекції – 2 год, 

практ. заняття – 1 год, 

самостійна робота – 4,5 год 

1 

тиждень 

5 Основі інструменти системного аналізу 

навколишнього середовища. Етапи екологічної 

оцінки середовища. 

Лекції – 2 год, 

практ. заняття – 1 год, 

самостійна робота – 4,5 год 

1 

тиждень 

6 Методи оцінювання чинників навколишнього 

середовища. 

Лекції – 2 год, 

практ. заняття – 1 год, 

самостійна робота – 4,5 год 

1 

тиждень 

7 Оцінка якісної складової безпеки 

гідроекосистем за допомогою 

комплексного індексу потенціалу якості.. 

Лекції – 2 год, 

практ. заняття – 1 год, 

самостійна робота – 4,5 год 

1 

тиждень 

8 Оцінка якості ґрунтів Лекції – 2 год, 

практ. заняття – 1 год, 

самостійна робота – 4,5 год 

1 

тиждень 

9 Оцінка якості атмосферного повітря на основі 

комплексних показників. Інтегральні 

показники фонового забруднення 

атмосферного повітря. 

Лекції – 2 год, 

практ. заняття – 1 год, 

самостійна робота – 4,5 год 
1 

тиждень 

10  Оцінка якості геологічного середовища Лекції – 2 год, 

практ. заняття – 1 год, 

самостійна робота – 4,5 год 

1 

тиждень 

11 Біоіндикація як метод оцінювання стану 

біоценозів і довкілля 

Лекції – 2 год, 

практ. заняття – 1 год, 

самостійна робота – 4,5 год 

1 

тиждень 



Біоіндикація – оцінка якості НПС за станом її 

біоти 
12 . Оцінка забруднення атмосферного повітря 

методом ліхеноіндикації. 

Лекції – 2 год, 

практ. заняття – 1 год, 

самостійна робота – 4,5 год 

1 

тиждень 

13 Сапробіологічний аналіз поверхневих вод Лекції – 2 год, 

практ. заняття – 1 год, 

самостійна робота – 4,5 год 

1 

тиждень 

14 . Оцінка ступеня антропізації геосистем 

Комплексні показники стану довкілля 

Лекції – 2 год, 

практ. заняття – 1 год, 

самостійна робота – 4,5 год 

1 

тиждень 

15 Екологізація антропогенної діяльності 

Принципи екологізації економіки. Моделі 

виробничих процесів з екологічної точки зору. 

Лекції – 2 год, 

практ. заняття – 1 год, 

самостійна робота – 4,5 год 

1 

тиждень 

16 Етапи та ритм еволюції біосфери. Системне 

моделювання біосфери. Концепції виживання 

людства. 

Лекції – 2 год, 

практ. заняття – 1 год, 

самостійна робота – 4,5 год 

1 

тиждень 

 
 

 


