
 

Дисципліна Моделювання біологічних процесів та систем 

Рівень ВО Перший (бакалаврський) 

Мова викладання  Українська 

Вимоги до початку 

вивчення 

Ефективність засвоєння змісту дисципліни «Моделювання 

біологічних процесів та систем» значно підвищиться, якщо здобувач 

вищої освіти попередньо опанував матеріал таких дисциплін як: 
«Вища математика», «Інформаційні технології», «Фізика», 

«Біометрична інженерія», «Біохімія», «Біофізика», «Прикладна 

математика». 
Що буде вивчатися У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої 

освіти ознайомиться із основними концепціями і галузями 

застосування біоінформатики, базами даних і сучасними 

інформаційними технологіями в біологічних дослідженнях, освоїть 

практичні навички застосування біоінформатичних інструментів 

пошуку, представлення і аналізу біологічної інформації, а також 

сформує загальні знання та вміння щодо побудови математичних 

моделей біологічних процесів та їх всебічного аналізу з 

використанням сучасних інформаційних технологій. Навчиться 

використовувати біостатистичні методи під час біологічних 

досліджень, їх можливості та обмеження; застосування прийомів 

цифрової статистичної обробки та комп’ютерного моделювання. 

В результаті вивчення дисципліни студент буде  

Знати: 

- основні групи методів, що застосовуються в сучасному 

моделюванні; 

- термінологію, принципи, методологію, структуру та область 

застосування системного аналізу; 

- базові моделі екологічних об'єктів різного рівня, їх класифікацію 

- моделювання і прогнозування процесів навколишнього 

середовища; 

- імітаційно-оптимізаційні моделі прийняття рішень; 

- системні моделі багатокритеріальної оптимізації. 

- засвоїти та вміти застосовувати на практиці методи кількісного 

аналізу екологічної обстановки; 

- основні закони міграції полютантів в агроекосистемах та 

напівприродних екосистемах; 

Вміти: 

- побудувати математичну модель; 

- навести методи розв’язання поставленої задачі;  

- виконати практичні розрахунки. 

- на основі знань про потужність джерела забруднення та його 

характеристики оцінювати рівень забруднення основних видів 

продукції виробництва; 

- оцінювати дозовані навантаження на живі організми та на 

населення. 

- застосовувати на практиці при проведенні наукових досліджень  

науково-дослідних принципів системного аналізу; 

- моделювати екологічні ситуації та інтерпретувати отримані 

показники. 

Чому це цікаво/треба Вивчення дисципліни дає можливість набути знань, вмінь та 



вивчати навичок, які включають формування системних знань з теорії та 

практики моделювання біологічних процесів та систем. 

Відбувається ознайомлення із основними типами математичних 

моделей, їх перевагами та недоліками. Це дозволяє обрати 

адекватний варіант моделювання для вирішення конкретних 

дослідницьких проблем під час виконання дипломних робіт, а також 

у майбутній професійній діяльності. 

Навчальний курсу дає можливість сформувати систему знань з 

методології інструментарію побудови моделей екологічних систем 

та системи управління природокористуванням, їх аналіз та 

використання, озброєння майбутніх спеціалістів методологією 

побудови моделей для проведення активного системного аналізу 

екологічних процесів і явищ; забезпечити формування у здобувачів 

розуміння закономірностей поширення полютантів, основних 

законів розповсюдження полютантів від джерел їх викиду за 

допомогою харчових ланцюгів; сучасних математичних моделей, 

що використовуються для прогнозування стану штучних та 

напівприродних екосистем.  

Чому можна 

навчитися/результати 

навчання (ПРН) 

ПРН 1. Застосовувати знання основ математики, фізики та 

біофізики, біоінженерії, хімії, інженерної графіки, механіки, опору 

та міцності матеріалів, властивості газів і рідин, електроніки, 

інформатики, отримання та аналізу сигналів і зображень, 

автоматичного управління, системного аналізу та методів 

прийняття рішень на рівні, необхідному для вирішення задач 

біомедичної інженерії для біологічних об’єктів. 

ПРН 5. Вміти використовувати бази даних, математичне і 

програмне забезпечення обробки даних та комп’ютерного 

моделювання біотехнічних систем для біологічних об’єктів. 

ПРН 10. Вміти планувати, організовувати, направляти і 

контролювати медикотехнічні та біоінженерні системи і процеси 

для біологічних об’єктів. 

ПРН 13. Вміти аналізувати сигнали, які передаються від органів на 

прилади, та проводити обробку діагностичної інформації для 

біологічних об’єктів. 

ПРН 15. Вміти складати завдання на розробку автоматизованих 

систем управління з урахуванням можливостей сучасних технічних 

і програмних засобів автоматизації медичного та ветеринарного 

обладнання для біологічних об’єктів. 

ПРН 17. Вміти використовувати системи автоматизованого 

проектування та розробки технологічної та апаратної схеми 

медичних і ветеринарних приладів та систем для біологічних 

об’єктів. 

Як можна 

користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями / 

компетентності 

Згідно з вимогами освітньої програми студенти мають здобути 

компетентності:  

ЗК 1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК 2. Знання та розуміння предметної області та розуміння 

професійної діяльності. 

ЗК 4. Навички використання інформаційних і комунікаційних 

технологій. 

ЗК 5. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні. 

ЗК 6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з 

різних джерел. 

ЗК 7. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

ЗК 8. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 



СК 3. Здатність вивчати та застосовувати нові методи та 

інструменти аналізу, моделювання, проектування та оптимізації 

медичних приладів і систем для біологічних об’єктів. 

СК 5. Здатність застосовувати фізичні, хімічні, біологічні та 

математичні методи в аналізі, моделюванні функціонування живих 

організмів та біотехнічних систем. 

СК 8. Здатність проводити дослідження та спостереження щодо 

взаємодії біологічних, природних та штучних систем для 

біологічних об’єктів (протези, штучні органи та ін.). 

СК 9. Здатність ідентифікувати, формулювати і вирішувати 

інженерні проблеми, пов’язані з взаємодією між живими і неживими 

системами. 

Інформаційне 

забезпечення 

Робоча програма навчальної дисципліни, конспекти лекцій, 

навчальні посібники, підручники, навчально-методичні посібники, 

електронні підручники і посібники, методичні вказівки 

(рекомендації) до проведення практичних (семінарських) занять та 

самостійної роботи студентів, довідниково-інформаційні дані для 

розв’язання задач (таблиці, схеми), інтерактивні елементи, онлайн 

консультування. 

Форма проведення 

занять 

лекційні /  лабораторні / самостійна робота / індивідуальне завдання 

(курсова робота) 

Семестровий 

контроль 

іспит 

 


