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А3) переміщатися назад. Кулька буде: Б1) рухатися вперед, Б2) лишатися у  
спокої, БЗ) переміщатися назад. 

Потім, у кількості приблизно 20 % мають бути представлені якісні  
завдання, відповіді на які мають довести розуміння природи фізичних явищ. 
Наприклад. Відомо, що в тропіках на великій висоті (більше 10 - 15 км) дмуть 
постійні вітри від екватора у напрямку до полюсів. Чому? Повна відповідь 
передбачає згадку високої температурі на екваторі, зменшення прискорення 
вільного падіння внаслідок дії відцентрової сили в неінерціальній системі  
відліку і більш повільне зменшення концентрації молекул з висотою при високій 
температурі. 

Решта, приблизно до 40 – 50 % розрахункових завдань, могла б бути  
близька за своїм рівнем до типових, але таких, які містять якусь, так би мовити 
«родзинку», тобто поштовх для самостійного (а не шаблонного) мислення. 
Наприклад: Оцінити середнє зусилля, що розвивається ногами людини при 
приземленні після стрибка з вікна другого поверху. У цьому завданні студент  
бере середню висота поверху 3 м, приблизну висоту підвіконня 1 м, іноді, 
приблизну висоту фундаменту 1 м або 0 м, свою вагу 50 - 70 кг і отримує вірну 
відповідь. Інші завдання такого типу можуть залежати від напрямку вузу. 

На другому (Всеукраїнському) рівні студенти змагаються з  
представниками інших за фахом підготовки (але не фізичних) вишів. Тут  
учасникам пропонується вже свій, але зовсім не «усереднений» рівень фахових 
завдань [1]. На нашу думку, більш прогресивним шляхом був би перехід на 
формування банку завдань, який складається із якісних вправ, які можуть бути 
подолані завдяки самостійним побудовам, а також лабораторних 
(експериментальних) завдань при виконанні яких учасник мав би можливості 
продемонструвати компетентності функції, оригінальність та творчість  
мислення. Можливо, що другий Всеукраїнський етап міг би проводитися двома 
етапами. Перший – дистанційно, а другий – очно. Це дозволило б придати  
олімпіаді більшу питому вагу та виключити випадковість із факторів оцінки.  
Можна наголосити, що треба шукати більш адаптовані форми та прогресивні  
схеми проведення таких олімпіад з фундаментальних дисциплін, постійно 
змінюючи як місце проведення, так і склад комісій. 

 

Перелік посилань 
1. Задачі до Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Фізика». 
Харків: ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2018. С. 1 – 2. 
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Currently, the strategically important task of a national level is a development  
of new conceptual approaches to the further development of modern higher education  
in order to achieve the best results both in the content of the quality of the educational 
process and naturally in terms of obtaining the highest possible level of quality of  
training specialists. The role of environmental sciences in modern society has  
undoubtedly acquired strategic significance. Desire to ensure the steady pace of  
economic development, which in recent years has taken organizational forms of 
globalization of the world economy and industrialization, can not be realized  
otherwise, as a result of an increase in already immeasurable burden on the natural 
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environment. One of the negative consequences of such processes, called  
anthropogenic, is, in particular, a catastrophic increase in atmospheric pollution. In the 
most difficult situation, there are large cities in which a large industrial and transport 
complex with a huge number of power transforming enterprises, processing and  
industrial plants, communication systems, etc., is a source of pollution of the  
environment and, in particular, of the atmosphere. Of course, urban air pollution is the 
most dangerous factor for man, for the whole flora and fauna, and the maintenance of 
clean air is a very difficult problem, the solution of which requires, on the one hand,  
the application of scientifically sound integrated approaches, and on the other - the 
integration of environmental policy to the socio-economic development of the state to 
ensure environmental safety, which is also stipulated by the Law of Ukraine «On the  
main principles (strategy) of the state ecological policy of Ukraine for the period up to 
2020». 

Development, effective implementation, monitoring, periodic review (in  
particular, in order to take into account recent scientific discoveries) of educational 
programs is a critical aspect of preparing specialists for any level of higher education, 
especially in terms of achieving (exceeding) the best world counterparts. As it is well 
known, the Odessa State Environmental University offers a wide range of educational 
programs for bachelor, graduate and postgraduate degrees in higher education in 
specialties, in particular, 101 «Ecology». 

The natural truth is that without sustainable, intensive development of 
environmental (ecological) education and science in the state with adequate funding, 
recognizing strategic priorities, it is not possible to have adequate intellectual, socio-
economic potential, nation, state, humanity. The development of adequate measures  
for the effective and progressive reformation of environmental education, in particular, 
obtaining and rapid practical implementation of the most significant scientific 
achievements in the educational process in the training of specialists in environmental 
specialties, the development of innovative geo-informational, scientific methods and 
technologies are of a great fundamental importance. One of the fundamental topics in any 
educational program in the field of hydrometeorology and ecology is the question  
of adequate teaching of issues related to the mathematical modelling of natural  
processes. It is well-known that modern educational programs are aimed at  
assimilating (assuring) a number of planned competencies, including the competence  
to use modern scientific methods and to achieve scientific results that create new 
knowledge, apply methods of mathematical modelling of the present state and possible 
changes of natural environments and ecological systems, etc. 

The purpose of our report is to analyze and develop new innovative scientific  
and educational ideas and concepts of significant improvement of training quality for 
professionals in environmental sciences (ecology) through the active development and 
practical implementation of new scientific and educational ideas, courses and  
disciplines based on the latest developments in the fields of applied mathematics 
(including multifractal geometry, quantum algebra and geometry, mathematical and 
physical models of quantum and neural networks, etc.), computer science,  
neurocybernetics, the theory of dynamic frustrated systems, environmental and 
geophysical dynamics and mathematics (including some new mathematical methods,  
developed by authors [1 – 7]). 

We present elements of the formal mathematical approach to the analysis, 
modeling and further prediction of the nonlinear dynamics of chaotic systems based on 
the metods of nonlinear analysis and neural networks. As the object of studing is the 
environmental radioactivity dynamics. The new element of our approach is associated 
with the first application of the neural networks formalism [3] into problem of  
modeling of the environmental radioactivity. We present elements of a new non- 
stationary balance approach to modelling global mechanisms of climate and macro 
turbulent atmospheric low-frequency processes, including processes of heat-mass  
transfer at spatial and temporal macro scales, teleconnection effects etc. The approach  
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is based on the using balance relationships for entropy, energy and angular  
momentum, spectral theory of atmospheric macroturbulence, atmospheric moisture  
flow in further connection with the continuity of atmospheric circulation forms 
(teleconnection, genesis of fronts). Particular application is studying a spatial-temporal 
picture of the long-term atmospheric pollutants (including distribution of radionuclides 
after accidents at the nuclear power plant like Fukushima etc) in the atmosphere with 
accounting for the macro turbulent, circulation low-frequency processes. The new 
mathematical and urban geophysical models together with the standard monitoring, 
diagnosing and management measures can create a basis for a comprehensive «Green 
City» technology. 

We believe that the widespread use of new methods of environmental and 
geophysical dynamics and mathematics, as well as chemistry (including new  
approaches, developed in Odessa State Environmental University) in the educational 
process, will obviously contribute to a significant improvement in the quality of  
training of specialists in the field of environmental sciences in any environmental 
university, both in Ukraine and abroad. 
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