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Політика дисципліни Академічна доброчесність. 

Очікується, що здобувачі вищої освіти будуть дотримуватися принципів 

академічної доброчесності, усвідомлюючи наслідки її порушення, що 

визначається Кодексом академічної доброчесності Уманського 

державного педагогічного університету імені Павла Тичини. 

Відвідування занять. 

Відвідування занять є важливою складовою освітнього процесу. 

Очікується, що здобувачі вищої освіти відвідають всі лекції і 

семінарські (практичні) заняття курсу. 

Пропуски лабораторних занять відпрацьовуються в обов’язковому 

порядку упродовж двох тижнів з дня його пропуску. 

Креативна ініціатива здобувача вищої освіти. 

Здобувачі вищої освіти мають можливість за власною ініціативою 

підготувати доповіді до визначених робочою програмою тем 

семінарських (практичних) занять на основі пошуку та огляду наукових 

публікацій за заданою проблематикою дисципліни, поглибленому 

опрацюванні окремих лекційних тем або питань. 

Що будемо вивчати? Вивчення навчальної дисципліни є системи, що визначають та 

забезпечують сталий розвиток якості життя міського населення та 

складові процесу урбанізації, що з’являються при будівництві міст з 

усією інфраструктурою, їх розширенні та збільшенні чисельності 

міського населення; основні засади і принципи моделювання та 

прогнозування стану навколишнього природного середовища з метою 

подальшого застосування знань і навичок в практичній діяльності 

відповідно посадовим обов’язкам в галузі екології та охорони довкілля 

Чому це треба вивчати? Курс дисципліни спрямований на вивчення здобувачами вищої освіти 

основ екологічного прогнозування, принципів аналізу і сучасних 

методів моделювання екологічних систем, оцінки впливу антропогенних 

факторів на стан довкілля. 

Яких результатів можна 

досягнути? 

Знати концептуальні основи моніторингу та нормування антропогенного 

навантаження на довкілля. 

Уміти прогнозувати вплив технологічних процесів та виробництв на 

навколишнє середовище. 

Уміти формувати ефективні комунікаційні стратегії з метою донесення 

ідей, проблем, рішень та власного досвіду в сфері екології. 

Уміти доносити результати діяльності до професійної аудиторії та 

широкого загалу, робити презентації та повідомлення. 

Вибирати оптимальну стратегію проведення громадських слухань щодо 

проблем та формування територій природно-заповідного фонду та 

екологічної мережі. 

Уміти обирати оптимальні методи та інструментальні засоби для 

проведення досліджень, збору та обробки даних. 
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Як можна використати набуті 

знання та уміння? 

Здатність проводити екологічний моніторинг та оцінювати поточний 

стан навколишнього середовища. 

Здатність інформувати громадськість про стан екологічної безпеки та 

збалансованого природокористування. 

Зміст дисципліни Наукові основи екологічного моделювання і прогнозування. 

Види моделей та їх класифікація.  

Методи аналізу і моделювання стану навколишнього природного 

середовища.  

Основні поняття теорії ймовірностей. 

Статистичні методи моделювання і прогнозування стану довкілля. 

Етапи математичного моделювання. Роль і місце математичного 

моделювання в екології. 

Моделювання і прогнозування стану водних екосистем. 

Моделювання і прогнозування стану атмосферного повітря. 

Моделювання і прогнозування порушення екологічного стану ґрунтів. 

Моделювання і прогнозування антропогенного впливу на ґрунти. 

Моделювання і прогнозування стану екосистем та глобальних 

біосферних процесів.  

Моделювання і прогнозування змін клімату. 

Обов’язкові завдання Підготовка доповідей за заданою проблематикою дисципліни, 

поглиблене опрацювання окремих лекційних тем або питань; підготовка 

до поточного контролю знань, опрацювання контрольних запитань, 

питань для самодіагностики, самостійне опрацювання теоретичного 

матеріалу за зазначеною тематикою; систематизація вивченого 

матеріалу з метою підготовки до заліку. 

Міждисциплінарні зв’язки Основи екології;Природоохоронне інспектування;Моніторинг 

довкілля;Охорона природи;Загальна екологія та неоекологія 
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