




ВСТУП 

1. Мета дисципліни – формування у здобувачів здатності коректно і творчо 

застосовувати набуті після прослуховування курсу знання, вміння й навички при 

моделюванні факторів динаміки та стійкості природничих геосистем та власне стану цих 

геосистем і тенденцій його зміни, враховуючи відгуки систем на антропогенне 

навантаження. 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

1. Знати ключові положення теорії географічних інформаційних систем і технологій та 

основи природничо-географічного моделювання.  

2. Вміти застосовувати ГІС-інструментарій.  

3. Володіти навичками застосування статистичних і стохастичних математичних методів 

у фізичній географії. 

3. Анотація навчальної дисципліни: Навчальну дисципліну присвячено вивченню: 

понять про моделі і моделювання та їхні класифікації; підвалин стохастичного 

моделювання стану та прогнозування динаміки природничих геосистем; основ 

геоекологічного модельного районування; підходів до реалізації методично-

оптимізаційних та методично-прикладних і модельно-прогнозних рішень, а також 

способів тематичного моделювання типових природничих геосистем, зокрема басейнових 

геосистем, екомереж і берегових геотонів. Дисципліну покликано сформувати у 

здобувачів стратегічні уявлення щодо способів сучасного модельно-прогнозного 

відображення процесів і явищ та стану об’єктів у фізичній географії, геофізиці і геохімії 

ландшафтів. 

 

4. Завдання вивчення дисципліни (навчальні цілі) – забезпечити набуття здобувачами 

знань, вмінь і навичок щодо застосування принципів, способів, методик і алгоритмів суто 

стохастичного та споріднених з ним видів моделювання та прогнозування в фізичній 

географії, геофізиці і геохімії ландшафтів, необхідних для відтворення структури, 

динаміки та стійкості природничих геосистем, різних за генетично-функціональними 

характеристиками, та оптимізації стану і реабілітації таких геосистем. 

Дисципліна спрямована на досягнення таких загальних та фахових (предметних) 

компетентностей випускника аспірантури:  
1. здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу (загальна 

компетентність);  
2. здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел (загальна 

компетентність); 

3. здатність розробляти та управляти науковими проектами (загальна 

компетентність);   
4. здатність використовувати сучасні методи дослідження ландшафтів, їх 

виділення, типології, ординації, виявлення динамічних трендів, особливостей 

самоорганізації (фахова компетентність); 

5. вміння будувати систему експериментальних досліджень для практичного 

підтвердження теоретичних допущень та реалізувати її у вигляді технологічного процесу 

(фахова компетентність); 

6. володіння знаннями і дотримання норм наукової етики та академічної 

доброчесності (фахова компетентність). 

 
 

 
 

 

 

 



5. Результати навчання за дисципліною:  

 
Результат навчання 

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4. 
автономність та відповідальність) 

Форми (та/або 
методи і 

технології) 
викладання і 

навчання 

Методи 
оцінювання 

та пороговий 
критерій 

оцінювання 
(за 

необхідності) 

Відсоток у 
підсумков
ій оцінці з 
дисциплін

и 
Код Результат навчання 

1.1 вихідні поняття про модель і 

моделювання, комплексні та симплексні 

методи моделювання, зокрема 

прогнозного, в фізичній географії,  

геофізиці і геохімії ландшафтів. 

лекція, 

самостійна 

робота 

Тест,  

виконання 

контрольних 

робіт, іспит 

5% 

1.2 сутність понятійного апарату й способів 

моделювання стану природничих 

геосистем 

лекція, 

самостійна 

робота 

5% 

1.3 основи геоекологічного модельного 

районування 

лекція, 

самостійна 

робота 

5% 

1.4. теорію й зміст прикладних задач 

стохастичного оцінювання достовірності 

геоекологічної інформації та оптимізації 

геоекологічного моніторингу 

лекція, 

самостійна 

робота 

5% 

1.5 загальні алгоритми типових методично-

оптимізаційних та методично-

прикладних модельно-прогнозних 

рішень при геоекологічній реабілітації 

довкілля 

лекція, 

самостійна 

робота 

5% 

1.6 алгоритми ландшафтно-

гідрорадіоекологічного модельного 

районування 

лекція, 

самостійна 

робота 

5% 

1.7 методику моделювання басейнових 

геосистем 

лекція, 

самостійна 

робота 

5% 

1.8 методику моделювання екомереж лекція, 

самостійна 

робота 

5% 

1.9 принципи і способи моделювання 

берегових геотонів 

лекція, 

самостійна 

робота 

5% 

2.1 використовувати симплексні й 

комплексні методи моделювання, 

зокрема прогнозного 

практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Тест,  

виконання 

контрольних 

робіт, іспит 

40% 

2.2 обґрунтовувати вибір теоретичної схеми 

моделювання та практично 

застосовувати модельні числові 

параметри, які відтворюють динаміку та 

стійкість природничих геосистем за умов 

антропогенного впливу на них 

практичне 

заняття  



2.3 модельно задавати природничі 

геосистеми й здійснювати розрахунково-

прогнозне оцінювання їхнього стану 

практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

2.4 проводити комплексне геоекологічне 

районування територій 

практичне 

заняття 

2.5 оптимізовувати геоекологічний 

моніторинг для потрібних об’єктів чи 

процесів, виходячи з бажаної точності та 

достовірності натурних спостережень 

практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

2.6 самостійно розробляти алгоритми 

конкретних методично-оптимізаційних 

та методично-прикладних модельно-

прогнозних задач з метою охорони та 

реабілітації довкілля 

практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

3.1. здатність до групової роботи, 

міжособистісної комунікації в процесі 

розробки оптимізаційних моделей, 

пошуку компромісних рішень 

практичне 

заняття 

Виконання 

творчих 

робіт, 

дискусія 

10% 

4.1 самостійне вирішення  аналітичної задачі презентація іспит 5% 

 
 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 

навчання 
Результати навчання 

дисципліни (код)  

Програмні результати 

навчання (назва) 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 4.1 

ПРН 1. Мати знання з питань 

організації і форм здійснення в 

сучасних умовах наукового та 

навчального процесів, їхнього 

наукового, навчально-

методичного та нормативного 

забезпечення   

+ + + + + + + + +         

 ПРН 2. Формулювати з нових 

дослідницьких позицій робочі 

гіпотези досліджуваної проблеми 

та загальну методологічну базу 

власного наукового дослідження, 

усвідомлювати його актуальність, 

мету і значення для розвитку 

інших галузей науки 

+ + + + + + + + + + +       

 ПРН 3. Ініціювати, 

організовувати та проводити 

комплексні дослідження в галузі 

науково-дослідницької та 

інноваційної діяльності, які 

приводять до отримання нових 

знань 

         + + + + +    

ПРН 4. Обґрунтовувати 

необхідність і обсяги 

експериментальних досліджень; 

працювати на сучасному 

обладнанні, обробляти 

         + + + + + + +  



результати експериментів; 

аналізувати, систематизувати та 

узагальнювати результати 

проведених експериментів і 

досліджень; робити висновки на 

основі одержаних досліджень 

ПРН 5. Проводити опрацювання 

наукових та інформаційних 

джерел при підготовці занять, 

застосування активних методик 

викладання професійно-

орієнтованих дисциплін 

відповідного фахового напряму 

та дисциплін фундаментального 

циклу 

               +  

ПРН 6. Вміти професійно 

презентувати результати своїх 

досліджень на міжнародних 

наукових конференціях, 

семінарах, практичне 

використання іноземної мови (в 

першу чергу - англійської) у 

науковій, інноваційній діяльності 

та педагогічній діяльності 

               + + 

ПРН 7. Діяти соціально 

відповідально та громадянсько 

свідомо і на основі етичних 

міркувань (мотивів) 

               + + 

 

 
 

7. Схема формування оцінки:  

Рівень досягнення всіх запланованих результатів навчання визначається за 

результатами роботи на практичних заняттях, написання 2 контрольних робіт, виконання 

тестів та підготовки презентації.   

Питома вага результатів навчання у підсумковій оцінці за умови її опанування на 

належному рівні така:  

   результати навчання – 1.1 – 1.9 (знання)   – 45%;  

   результати навчання – 2.1 – 2.6 (вміння)   – 40%; 

   результати навчання – 3.1 (комунікація)   – 10%;  

   результати навчання – 4.1 (автономність)  – 5%. 

7.1.Форми оцінювання студентів:  

У дисципліні передбачено два змістові навчальні модулі. Заняття проводяться у 

вигляді лекцій, семінарських занять і самостійної роботи. Завершується дисципліна – 

іспитом.  

Для визначення рівня досягнення результатів навчання, передбачених пунктами 2.1 – 

2.6, аспіранти під час практичних занять демонструють результати своєї самостійної 

роботи та набуті навички.  

Для аспірантів, які упродовж семестру не досягли мінімального рубіжного рівня 

оцінки (60% від максимально можливої кількості балів) проводиться заключна контрольна 

робота, максимальна оцінка за яку не може перевищувати 40% підсумкової оцінки (до 40 

балів за 100 – бальною шкалою).  

Умовою отримання позитивної результуючої оцінки з дисципліни є досягнення не 

менш як 60% від максимально можливої кількості балів. 

Підсумкове оцінювання у формі іспиту (усно/письмова форма):  максимальна  

кількість  балів  на іспиті - 40 балів, мінімальна кількість балів, які додаються до 



семестрових – 24 бали (60% максимальної кількості балів, відведених на іспит).  

Аспіранти, які набрали сумарно меншу кількість балів ніж  критично-розрахунковий 

мінімум – 20 балів до складання іспиту не допускаються. Рекомендований мінімум для 

допуску до іспиту – 36 балів. 

 

 Семестрова кількість 

балів 

Екзамен Підсумкова 

оцінка 

Мінімум 36 24 60 

Максимум 60 40 100 

 

7.2. Організація оцінювання:  
Оцінювання здійснюється впродовж семестру усіх видів роботи, включаючи і 

самостійну роботу. 

Оцінювання проводиться шляхом накопичення балів за всі елементи контролю з 

дисципліни (контрольні роботи, результати самостійної роботи та модульні контрольні 

роботи з усною інтерпретацією викладених в них тверджень). 

При цьому, кількість балів: 

 1-34 відповідає оцінці «незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням дисципліни; 

 35-59 відповідає оцінці «незадовільно» з можливістю повторного складання; 

 60-64 відповідає оцінці «задовільно» («достатньо»); 

 65-74  відповідає оцінці «задовільно»; 

 75 - 84 відповідає оцінці «добре»; 

 85 - 89 відповідає оцінці «добре» («дуже добре»);   

 90 - 100 відповідає оцінці «відмінно». 

.  

7.3.Шкала відповідності оцінок 
 

Відмінно / Excellent 90-100 

Добре / Good 75-89 

Задовільно / Satisfactory 60-74 

Незадовільно / Fail 0-59 



88..  ССТТРРУУККТТУУРРАА    ННААВВЧЧААЛЛЬЬННООЇЇ    ДДИИССЦЦИИППЛЛІІННИИ  

ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ І ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

 

№ 

п/п 
Назва  теми 

Кількість годин 

лекції 
практичні 

заняття 

самостійна 

робота 

Модуль 1 – Теоретично-методичні підвалини природничо-географічного моделювання 

1 Тема 1. Уведення в дисципліну 2 -- 12 

2 
Тема 2. Засновки природничо-

географічного моделювання 
4 

-- 
16 

3 
Тема 3. Моделювання стану природничих 

геосистем 
4 2 16 

4 

Тема 4. Геоекологічне модельне 

районування та оптимізаційно-

діагностичне моделювання 
2 

-- 

8 

Модуль 2 – Приклади тематичного моделювання природничих геосистем 

5 
Тема 5. Ландшафтно-гідрорадіоекологічне 
модельне районування 

2 
-- 

4 

6 
Тема 6. Моделювання басейнових 
геосистем 

2 
-- 

16 

7 Тема 7. Моделювання екомереж -- 2 8 

8 Тема 8. Моделювання берегових геотонів 2 --- 16 

 ВСЬОГО: 18 4 96 

*Примітка: теми, винесені на самостійне вивчення 

 

Загальний обсяг 120 год., в тому числі: 

Лекцій – 18 год. 

Практичні заняття - 4 год. 

Консультації – 2 год. 

Самостійна робота - 96 год. 
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