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1. Мета навчальної дисципліни 
 

Основною метою навчальної дисципліни «Моделювання технологічних процесів 
в аквакультурі» є вивчення методів, моделей та сучасного комп’ютерного інструментарію 
для розв’язання виробничих, технологічних і наукових проблем у сфері біоресурсів та 
аквакультури. 

 
2. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування  
показників  

Галузь знань, 
спеціальність, освітній 

ступінь 

Характеристика  
навчальної дисципліни 

денна форма заочна форма 

Кількість кредитів – 5 
Галузь знань 

20 «Аграрні науки та 
продовольство» 

нормативна 

Модулів – 1 

Спеціальність 
207 «Водні біоресурси та 

аквакультура» 

Рік підготовки: 
Змістових модулів – 2 1-й   
Індивідуальне завдання  
(алгоритм і програма) Семестр 

Загальна кількість годин − 150 
1-й  

Лекції 

Тижневих годин для денної 
форми навчання: 
аудиторних – 3 
самостійна  робота студента:  − 5 

Освітній ступінь: 
магістр 

22 год.  
Практичні, семінарські 
26 год. – 

Лабораторні 
  

Самостійна робота 
102 год.  
Індивідуальні завдання:  

– – 
Навчальна практика 

 - 
Вид контролю: 

залік  
 
 

3.  Передумови для вивчення дисципліни 
Попередні вимоги до опанування навчальної дисципліни «Моделювання 

технологічних процесів в аквакультурі» передбачають знання з таких дисциплін: 
«Інформаційні технології», «Вища математика», «Фізика з основами біофізики», 
«Гідробіологія», «Біологічні основи рибництва», «Аквакультура водойм» та інші 
дисципліни. 
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4. Очікувані результати навчання з дисципліни 
 
Шифр Результат навчання 

РН04 Приймати ефективні рішення, брати відповідальність та працювати в критичних 
умовах під час  виконання виробничих, технологічних та наукових задач водних 
біоресурсів та аквакультури, аналізувати та інтегрувати  альтернативи, оцінювати 
ризики та імовірні наслідки. 

РН06 Застосовувати сучасні методи моделювання, цифрові технології та спеціалізоване 
програмне забезпечення для розв’язання виробничих, технологічних і наукових 
проблем у сфері біоресурсів та аквакультури. 

РН09 Ідентифікувати види водних біоресурсів оцінювати їх чисельність та біомасу та 
здійснювати прогнозування запасів та обсягів вилову об’єктів водних біоресурсів 
та аквакультури. 

 
5. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 

 

Компетентності Програмні результати навчання 
ПР04 ПР06 ПР09 

ЗК01  + + 
ЗК02   + 
ЗК03 +   
ЗК04 +   
СК02 + +  
СК04   + 
СК05   + 

 
ЗК01. Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології. 
ЗК02. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел  
ЗК03. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 
ЗК04. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 
СК02. Здатність інтегрувати знання та розв’язувати складні задачі водних біоресурсів та 

аквакультури у широких або мультидисциплінарних контекстах. 
СК04. Здатність визначати природну кормову базу, якість статевих продуктів риб, 

прогнозувати динаміку чисельності та біомаси, складати прогнози 
рибопродуктивності. 

СК05. Здатність будувати і досліджувати концептуальні та комп’ютерні моделі динаміки 
популяцій риб, водних біоресурсів та аквакультури. 

 
6. Критерії оцінювання результатів навчання 

Система оцінювання навчальних досягнень студентів 

Вид заняття 
Максимальна 

кількість балів за 
одиницю 

Модуль 1 
Кількість 
одиниць 

Максимальна 
кількість балів 

Лекції 1 11 11 
Лабораторні заняття – – – 
Практичні заняття 2 13 26 
Семінарські заняття – – – 
Самостійна робота 1 7 11 
Модульна контрольна робота 10 1 12 
Індивідуальні завдання – – – 

Разом: 60 
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На модульні контрольні роботи передбачити кількість балів, яка складає не менше 
20 % від максимальної кількості балів, які студент може отримати під час поточного 
контролю за накопичувальною системою (60 балів). 
 

7. Засоби діагностики результатів навчання та форми поточного й підсумкового 
контролю 

Підсумковий контроль результатів навчання та компетентностей студентів з 
навчальної дисципліни здійснюється на підставі проведення заліку. Завданням заліку є 
перевірка розуміння студентом програмного матеріалу в цілому, логіки та взаємозв’язків 
між окремими розділами, здатності використання для вирішення практичних задач тощо. 
Тестові питання мають теоретичне та практичне спрямування, які передбачають вирішення 
типових професійних завдань фахівця на робочому місці та дозволяють діагностувати 
рівень підготовки студента і рівень його компетентності з навчальної дисципліни. 

Студент не може бути допущений до складання заліку, якщо кількість балів, 
одержаних за результатами перевірки успішності під час поточного та модульного 
контролю відповідно до змістового модуля впродовж семестру, в сумі не досягла 36 балів. 
Студента слід вважати атестованим, якщо сума балів, одержаних за результатами 
підсумкової перевірки успішності, дорівнює 60. 

Мінімально можлива кількість балів, отриманих студентом у випадку складання 
заліку, дорівнює 24. Максимальна можлива кількість балів, отриманих на заліку – 40. 

Підсумкова оцінка з дисципліни розраховується як сума балів, отриманих під час 
заліку та балів, отриманих під час поточного контролю за накопичувальною системою. 
 

8. Програма навчальної дисципліни 
 

Модуль 1. Моделювання технологічних процесів в аквакультурі. 
Змістовий модуль 1. Методологія дослідження екосистем.  
Тема 1. Екосистема, як об‘єкт дослідження. Системологія. 
Тема 2. Метод моделювання: технологія, принципи, моделі. 
Тема 3. Математичні основи моделювання та аналізу процесів в складних системах. 
Тема 4. Елементи теорії стійкості систем. 
 
Змістовий модуль 2. Моделі процесів і систем в аквакультурі. 
Тема 5. Моделювання та прогнозування динаміки популяцій. 
Тема 6. Моделі взаємовідношень популяцій в екосистемах. 
Тема 7. Моделі оптимального використання природних ресурсів. 
 

9. Теми лекцій 

№ 
з/п Назва теми та її короткий зміст 

Кількість 
годин 

денна 
форма 

заочна 
форма 

1 2 3 4 
Модуль 1. Моделювання технологічних процесів в аквакультурі 

Змістовий модуль 1. Методологія дослідження екосистем 
1. Тема 1. Екосистема, як об‘єкт дослідження. Системологія. 

Характеристика складної системи, властивості та принципи 
функціонування екосистем. Методологія дослідження 
біологічних систем. Наукові підходи. Методи системного 
аналізу. 

4  

2. Тема 2 Метод моделювання: технологія, принципи, моделі. 
Класифікація математичних моделей та їх використання 2  
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при моделюванні процесів в природних системах. Основні 
етапи математичного моделювання.  

3. Тема 3. Математичні основи моделювання та аналізу 
процесів в складних системах. Методи апроксимації 
експериментальних даних. Регресійний аналіз, 
інтерполяційне наближення та екстраполяція. 
Математичний інструментарій опису динаміки екосистем. 
Оцінювання результатів моделювання чисельними 
методами. Методи оптимізації в задачах управління та 
прогнозування поведінки екосистем. Статистичні методи.  

6  

4 Тема 4. Елементи теорії стійкості систем. Загальний 
огляд некоректно поставлених задач; стійкість розв’язку 
звичайних диференціальних рівнянь. оцінка стійкості 
системи, що описується лінійними та нелінійними 
рівняннями. 

2  

Разом за ЗМ 1 14  
Змістовий модуль 2. Моделі процесів і систем в аквакультурі 

5. Тема 5. Моделювання та прогнозування динаміки популяцій. 
Узагальнена математична модель системи; функція 
Ферхюльста. Моделі динаміки популяцій. 

4  

6. Тема 6. Моделі взаємовідношень популяцій в екосистемах. 
Принцип взаємодії «хижак – жертва; математична модель 
взаємодії «хижак – жертва» на основі функції Ферхюльста; 
математична модель взаємодії «хижак – жертва» на основі 
узагальненої математичної моделі систем. 

2  

7. Тема 7. Моделі оптимального використання природних 
ресурсів. Оптимальний розподіл природних ресурсів. 
Моделювання кормових раціонів. 

2  

Разом за ЗМ 2 8  
Разом за модуль 1 22  

 
10. Теми практичних (лабораторних) занять 

№ 
з/п Назва теми 

Кількість годин 
денна 
форма 

заочна 
форма 

Модуль 1. Моделювання технологічних процесів в аквакультурі 
Змістовий модуль 1. Методологія дослідження екосистем 

1. Опис об’єктів та процесів в екосистемах за допомогою 
системного підходу. Якісне та імітаційне моделювання. 
Форми представлення моделей. 

2  

2. Обробка даних спостережень та результатів вимірювань 
методами апроксимації. Отримання інтерполяційного 
багаточлена. Метод найменших квадратів. Побудова лінії 
регресії. Екстраполяція даних. Застосування пакетів 
прикладних програм для обробки статистичних даних та 
моделювання. 

6  

3. Дослідження статистичних моделей методом Монте – Карло. 
Імітаційне моделювання. 

2  

4. Інструментарій оптимізаційного моделювання в 
електронних таблицях. 

2  

5. Дослідження стійкості систем: стійкість розв’язку звичайних 
диференціальних рівнянь. Оцінка стійкості системи, що 

2  
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описується лінійними та нелінійними рівняннями. 
Разом за ЗМ 1 14  

Змістовий модуль 2. Моделі процесів і систем в аквакультурі 
6. Основні принципи побудови математичних моделей: 

організація обчислювального експерименту; ідентифікація 
математичних моделей; адекватність моделей систем. 

2  

7. Моделювання динаміки популяції. Моделі Мальтуса і 
Ферхюльста. 

2  

8. Моделювання процесу зростання біомаси: експоненціальна, 
логістична та узагальнена моделі росту. 

2  

9. Дослідження процесу взаємовідношень в природничих 
системах. Модель Лотки-Вольтери.  

2  

10. Точки рівноваги: побудова фазових портретів 
математичних моделей взаємодії «хижак – жертва». 

2  

11. Дослідження моделей оптимального використання 
природних ресурсів та кормових раціонів. 

2  

Разом за ЗМ 2 12  
 Разом 26  

 
11. Теми самостійної роботи 

№ 
з/п Назва теми 

Кількість годин 
денна 
форма 

заочна 
форма 

Модуль 1. Моделювання технологічних процесів в аквакультурі 
Змістовий модуль 1. Методологія дослідження екосистем 

1. 

Основні поняття теорії систем. Системність світу. Розвиток 
системних уявлень. Метод системного підходу: основні принципи 
та аспекти. Системна термінологія: системні дослідження, 
системний підхід, теорія систем, теорія складних систем, 
системологія , системний аналіз. Поняття «системи». Властивості 
систем: властивості, що обумовлені структурою і функціями 
системи, системоутворюючі, властивості, що формують здатність 
до самозбереження, властивості, що характеризують тактику і 
стратегію поведінки системи при досягненні мети; основні 
характеристики систем: структура, стан та перетворення системи; 
види структур систем; класифікація систем; управління в 
системах, типи управління; принципи кібернетики, закон Ешбі, , 
інформаційний контур, поняття кібернетичної системи. 

14  

2. 

Метод моделювання. Види моделей. Поняття математичної 
моделі, моделювання. Форми представлення математичних 
моделей. Класифікація математичних моделей та їх використання 
при моделюванні екологічних процесів і систем. Основні етапи 
математичного моделювання. Засоби моделювання. Порядок 
розв‘язування задач моделювання екосистем за допомогою 
комп’ютерних систем. Адекватність моделі та оригіналу. 

16  

3. 

Алгебраїчні методи апроксимації експериментальних результатів. 
Методи факторного, регресійного аналізу. Інтерполяційне 
наближення та екстраполяція. Прогнозування. Методи 
диференціальних та інтегральних рівнянь в моделях динаміки 
екосистем. Оцінювання результатів моделювання чисельними 
методами. Формули трапеції, Симпсона. Алгоритм Ейлера, 
різницеві схеми. Методи оптимізації в задачах управління та 

20  
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прогнозування поведінки екосистем. Графоаналітичний метод, 
симплексний метод, розподільні методи, елементи теорії графів, 
градієнтні методи. Статистичні методи. Метод Монте – Карло. 
Ігрові методи обґрунтування рішень. 

 Разом за ЗМ 1 50  
Змістовий модуль 2. Моделі процесів і систем в аквакультурі 

5. 

Модель молекулярної дифузії. Модель конвективної дифузії. 
Моделювання нелінійних процесів елементарними функціям. 
Моделювання періодичних процесів. Процедура диференціювання та 
її застосування до моделювання динамічних процесів. Природні 
явища і операції диференціювання та інтегрування. Поняття 
прогнозування. Класифікація прогнозів. Методи та методики 
прогнозування. 

18  

6. 

Моделювання міжвидових взаємовідносин. Типи взаємовідносин. 
Опис процесу взаємовідносин популяцій. Модель «хижак-жертва». 
Моделювання просторово розподілених екосистем. Загальна 
математична модель розповсюдження речовини. Моделі для 
рухомого та нерухомого середовища. 

18  

7. 

Принципи оптимальності в біології. Історія розвитку принципів 
оптимальності в досліджені природних явищ. Використання методів 
варіаційного числення в моделях біологічних систем. Онтогенез та 
філогенез з точки зору принципу оптимальності. Принцип 
оптимальності та теорія трансформацій.  

16  

 Разом за ЗМ 2 52  
 Разом 102  

 
12. Інструменти, обладнання та програмне забезпечення 

Лекційні заняття проводяться в аудиторіях, обладнаних мультимедійними засобами, і 
передбачають використання презентацій. Лабораторні та практичні заняття проводяться у 
комп’ютерних класах кафедри, які обладнані сучасною комп’ютерною технікою та відповідним 
програмним забезпеченням.  
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14. Інформаційні ресурси 
1. Сайт кафедри комп’ютерних технологій і моделювання систем 

http://www.ktms.znau.edu.ua 
2.  Освітній портал Поліського університету http://moodle.znau.edu.ua/  
3. Бібліотечно - інформаційний ресурс (книжковий фонд, періодика, фонди на 

електронних носіях тощо) бібліотеки ЖНАЕУ, Житомирської обласної універсальної 
наукової бібліотеки ім. Олега Ольжича (http://www.lib.zt.ua/, 10014, м. Житомир, Новий 
бульвар, (0412) 37-84-33), Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського 
(http://www.nbuv.gov.ua/, Київ, просп. Голосіївський, 3, +380 (44) 525-81-04) та інших 
бібліотек. 

4. Інституційний репозитарій Поліського університету (наукові статті, автореферати 
дисертацій та дисертації, навчальні матеріали, студентські роботи, матеріали конференцій, 
патенти, статистичні матеріали, навчальні об'єкти, наукові звіти). 
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