
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1. Код: XXXX. 
2. Назва: географічний моніторинг та прогнозування. 
3. Тип: обов’язковий. 
4. Рівень вищої освіти: I (бакалаврський). 
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 4. 
6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 7. 
7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 3. 
8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Холоденко В.С., к. геогр. н., 
доцент. 
9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен бути здатним: 

● пояснювати особливості організації географічного простору; 
● збирати, обробляти та аналізувати інформацію в області географічних наук; 
● аналізувати склад і будову природних і соціосфер (у відповідності до спеціалізації) на різних просторово-

часових масштабах; 
● знати цілі сталого розвитку та можливості своєї професійної сфери для їх досягнення, в тому числі в 

Україні; 
● готувати аналітичні звіти на основі матеріалів польових та лабораторних геологічних, гідрологічних, 

географічних досліджень; 
● знати та розуміти підходи до регулювання використання природних ресурсів і засади ведення їхнього 

кадастру, визначати сучасну структуру та географію природно-ресурсного потенціалу, основні 
тенденції використання природних ресурсів, розуміти ризики їхньої вичерпності для існування людського 
суспільства; 

● характеризувати комплексно природні, демогеографічні, соціально-економічні умови і ресурси 
територіальних об’єктів різних рангів, проводити експертизи та складати географічні, геологічні, 
гідрологічні, геоекологічні висновки, акти та рекомендації, проектні схеми та обґрунтовувати 
пріоритетні напрями просторового розвитку; 

● володіти навичками, необхідними для вирішення проблем порушення довкілля унаслідок антропогенної 
діяльності, розробляти проекти та реалізовувати практичні заходи, спрямовані на досягнення цілей 
сталого розвитку.   

10. Форми організації занять: навчальні заняття (лекції, практичні роботи), самостійна робота. 
11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: екологія, основи геохімії та 
гідрохімії,  основи фізичної географії, картографія, географічні  інформаційні системи і технології, 
конструктивна географія. 
12.  Зміст курсу: Теоретико-методологічні підходи вивчення географічного моніторингу та 
прогнозування. 1.  Вступ до навчальної дисципліни «Географічний моніторинг та прогнозування». 2. 
Глобальна система моніторингу природного середовища. 3. Кліматичний моніторинг. Моніторинг 
Світового океану. 4. Моніторинг джерел забруднення природного середовища: атмосферного повітря, 
поверхневих вод, грунтів. 5. Радіоекологічний моніторинг. 6. Ландшафтний моніторинг. 7. Державна 
система моніторингу природного середовища в Україні. 8. Прогнозування стану навколишнього 
середовища. Базові методики прогнозування стану довкілля. 
13. Рекомендовані навчальні видання: 1. Клименко М.О., Прищепа А.М., Вознюк С.М. Моніторинг 
довкілля: Підручник. - К.: видавничий центр «Академія», 2006. – 360 с. 
2. Мельник А.В., Міллер Г.П. Ландшафтний моніторинг. - К., 1993. - 152 с. 
3. Мельник А.В. Географічний моніторинг: Навчальний посібник. – Львів, 2010. (рукопис). 
4. Богобоящий В.В., Чурбанов К.Р., Палій П.Б, Шмандій В.М. Принципи моделювання та прогнозування в 
екології. Підручник. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 216 с. 
5. Кілінська К.Й. Основи географічного прогнозування. Навч –метод. Посібник. Чернівці: „Рута”, 2003.  
14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: Лекції – 16 год., практичні 
роботи – 14 год., 60 год. – самостійна робота. Разом 90 годин. Методи: лекції, індивідуальні завдання,  
індивідуальні та групові науково-дослідні завдання, використання мультимедійних засобів, розв’язок 
ситуаційних задач. 
15. Форми та критерії оцінювання: здійснюється за 100-бальною шкалою: розрахункові практичні 
роботи – 60 балів та  поточний модульний   контроль 1, 2, по 20 балів (40 балів): залік. 
16. Мова викладання: українська. 
 

В.о. завідувача кафедри                                                                       Романів О.Я., к. геогр. н., доцент 

 

 

DESCRIPTION OF THE COURSE 
1. Code: XXXX.  
2. Title: Geographical Monitoring and Forecasting.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Type: required.  
4. Level of higher education: I (bachelor's degree).  
5. Year of study when the discipline is offered: 4.  
6. Semester when the discipline is studied: 7.  
7. Number of ECTS credits established: 3.  
8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: Kholodenko V.S., candidate of 
geographical sciences, associate professor. 
9. Learning outcomes: after studying the discipline the student must be able to:  
 • explain the features of the organization of geographical space;  
 • collect, process and analyze information in the field of geographical sciences;  
 • analyze the composition and structure natural and sociospheres (according to specialization) on different 
spatio-temporal scales;  
 • to know the goals of sustainable development and opportunities of their professional sphere to achieve them, 
including in Ukraine;  
 • to prepare analytical reports based on materials of field and laboratory geological, hydrological, 
geographical research,  
 • know and understand approaches to regulating the use of natural resources and the principles of their 
cadastre, determine the current structure and geography of natural resource potential, the main trends in 
natural resources understand the risks of their exhaustion for the existence of human society;  
 • characterize the complex natural, demographic, socio-economic conditions and res ursi of territorial objects 
of different ranks, to conduct examinations and draw geographical, geological, hydrological, geoecological 
conclusions, acts and recommendations, project schemes and substantiate the priority areas of spatial 
development,  
anthropogenic activities, develop projects and implement practical measures aimed at achieving sustainable 
development goals.  
10. Forms of organization of classes: educational classes (lectures, practical works), independent work.  
11.Disciplines that precede the study of this discipline: ecology, basics of geochemistry and hydrochemistry, 
basics of physical geography, cartography, geographic information systems and technologies, constructive 
geography.  
12. Course content: Theoretical and methodological approaches to the study of geographical monitoring and 
forecasting. 1. Introduction to the discipline "Geographical monitoring and forecasting". 2. Global 
environmental monitoring system. 3. Climate monitoring. Monitoring of the oceans. 4. Monitoring of sources of 
environmental pollution: atmospheric air, surface waters, soils. 5. Radioecological monitoring. 6. Landscape 
monitoring. 7. State system of environmental monitoring in Ukraine. 8. Forecasting the state of the 
environment. Basic methods of forecasting the state of the environment.  
13. Recommended educational publications: 1. Klimenko M.O., Pryshchepa A.M., Voznyuk S.M. 
Environmental Monitoring: A Textbook. - Kyiv: Academy Publishing Center, 2006. - 360 pp.  
2. Melnik A.V., Miller G.P. Landscape monitoring. - K., 1993. - 152 pp.  
3. Melnik A.V. Geographical monitoring: Textbook. - Lviv, 2010. (manuscript).  
4. God-fearing V.V., Churbanov K.R., Paliy P.B., Shmandiy V.M. Principles of modeling and forecasting in 
ecology. Textbook. - Kyiv: Center for Educational Literature, 2004. - 216 pp.  
5. Kilinska K.Y. Fundamentals of geographical forecasting. Teaching method. Manual. Chernivtsi: Ruta, 2003.  
14. Planned types of educational activities and teaching methods: Lectures - 16 hours, practical work - 14 
hours, 60 hours. - individual work. Total 90 hours. Methods: lectures, individual tasks, individual and group 
research tasks, use of multimedia tools, solution of situational problems.  
15. Forms and evaluation criteria: carried out on a 100-point scale: calculated practical work - 60 points and 
current modular control 1, 2, 20 points (40 points): test.  
16. Language of instruction: Ukrainian. 
 

                                                                       

Acting Head of the Department              Romaniv O.Ya., Candidate of Geography Science., associate professor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


