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Статус – за вибором. 

Курс - 1 курс, семестр - 2  семестр. 

Попередні умови: Курс базується на попередньо засвоєних знаннях з фундаментальних і 

спеціальних дисциплін.  

Мета -  розкрити можливості комплексних географічних досліджень  у вирішенні питань зі 

змін клімату, раціонального природокористування та охорони природи.  

Результати навчання: розуміти, розрізняти та  використовувати оперативну, режимну, 

прогностичну агрометеорологічну інформацію для вирішення проектних та виробничих 

завдань; визначати аспекти і підходи до природоохоронної діяльності та  вирішення проблем 

раціонального природокористування. 

Стисла анотація дисципліни:  

Розділ 1. Метеорологічні та кліматологічні показники як складові дослідження довкілля.  

Тема 1.1. Поняття міська кліматологія, авіаційна, сільськогосподарська, біокліматологія. 
Тема 1.2. Інженерно-екологічна оцінка кліматотвірних факторів міського середовища. 

Розділ 2. Комплексні  географічні дослідження. 

Тема 2.1. Фундаментальні властивості природного середовища. Функції ландшафту. 

Тема 2.2. Місце ландшафту у вирішенні питань раціонального природокористування та 

охорони природи. 

Форми та методи навчання: лекції, практичні роботи, консультації, самостійна робота 

студентів згідно програми курсу. 

Форми організації контролю знань, методи оцінювання: контроль теоретичних  знань та 

практичних робіт дійснюється шляхом впровадження поточного  контролю. Наприкінці 

студенти виконують підсумковий контроль, який включає зміст всього курсу. 

Навчально-методичне забезпечення: робоча програма навчальної дисципліни, конспект 

лекцій, презентаційні матеріали, підручники та навчальні посібники з окремих розділів 

курсу, завдання та методичні вказівки для виконання практичних робіт.  
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