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Фото

Доктор технічних наук, професор, професор кафедри програмної інженерії та інформаційних технологій управління НТУ «ХПІ».
Досвід педагогічної роботи – 23 роки. Автор близько 200 наукових праць, з яких 5 монографій, 6 навчальних посібників і
підручник, що використані при викладанні таких дисциплін як протягом 10 років «Системи технологій», «Оптимізація систем
моніторингу», «Теорія і практика екологічного менеджменту» за розробленими навчальними посібниками, понад 16 років курс
«Екологія», матеріали якого надані у підручнику «Хімічна екологія : підручник–Сумський державний університет як підручник
для студентів технічних ЗВО, протокол № 7 від 12.04.2018. – Суми: ПО» Видавництво «Університетська книга», 2018. – 460 с.,
навчальних посібниках «Основы статистического учета в экологии». Гриф МОН України, лист № 14/18.Г-1959 від 09.11.07,
Стандартизація. Екологічна стандартизація і метрологія. Навч. посібник. Гриф МОН України, лист № 14/18.2-2719, від 20.12.04–
228 с. На цей час за навчальним навантаженням є курси «Грін-комп'ютін», «Статистичний аналіз та планування наукового
експерименту», практика «Моделі та методи підтримки прийняття рішень», Основи програмування Python (дисципліна вибору
02), Поглиблений курс програмування Python (дисципліна вибору 02)

Загальна інформація про курс

Анотація

Цілі курсу

У програмі дисципліни розглядається концепція сталого розвитку й екологічний підхід до дослідження й використанню інформаційних систем,
технологій і програмного забезпечення.
Основні об'єкти програми дисципліни – зелені інформаційні системи, технології, програмне забезпечення, цифрові екосистеми, екосистеми
програмного забезпечення й програмне забезпечення як екосистема. У програмі показується, як навчити студентів забезпечувати зеленість
програмного забезпечення й інформаційних технологій, як досліджувати екосистеми програмного забезпечення і як застосовувати результати
досліджень у розробці й супроводі програмного забезпечення.
У матеріалах лекцій і лабораторних робіт розглянуті концепції, підходи, методи, спрямовані на виконання дій у процесах життєвого циклу
проектів, інформаційних систем і програмного забезпечення, що дозволять говорити про отримання зеленого програмного продукту.
вивчення сучасного стану теорії екологічних досліджень навколишнього середовища з позицій сталого розвитку, теорії і практики зелених
інформаційних систем, технологій і програмного забезпечення, методам і засобам досягнення зеленості.

Лекції, лабораторні роботи, консультації. Підсумковий контроль – іспит

Формат
7

Семестр

Лекції (години
Практичні
Самостійна
32
16
42
)
заняття (години)
робота (години)
К01. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
К02. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
К05. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.
К06. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
К09. Прагнення до збереження навколишнього середовища.
К10. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.
К11. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного
демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в
Україні.
К20. Здатність застосовувати фундаментальні і міждисциплінарні знання для успішного розв’язання завдань інженерії
програмного забезпечення.
К21. Здатність оцінювати і враховувати економічні, соціальні, технологічні та екологічні чинники, що впливають на сферу
професійної діяльності.

Обсяг (кредити) / Тип курсу
(обов’язковий / вибірковий)

Програмні
компетентності

3/ Обов’язковий

Результати навчання
ПР01. Аналізувати, цілеспрямовано шукати
і вибирати необхідні для вирішення
професійних завдань інформаційнодовідникові ресурси і знання з
урахуванням сучасних досягнень науки і
техніки.

Методи викладання та навчання

Інтерактивні лекції з презентаціями, дискусії,
практичні заняття, командна робота, кейс-метод,
метод зворотного зв'язку з боку студентів,
проблемне навчання

ПР04. Знати і застосовувати професійні
стандарти і інші нормативно-правові
документи в галузі інженерії
програмного забезпечення.
ПР18. Знати та вміти застосовувати
інформаційні технології обробки,
зберігання та передачі даних

Інтерактивні лекції з презентаціями, дискусії,
практичні заняття, командна робота, кейс-метод,
метод зворотного зв'язку з боку студентів,
проблемне навчання

ПР25. Застосовувати принципи
моральних, культурних, наукових
цінностей та примножувати досягнення

Інтерактивні лекції з презентаціями, дискусії,
практичні заняття, командна робота, кейс-метод,
метод зворотного зв'язку з боку студентів,
проблемне навчання

Інтерактивні лекції з презентаціями, дискусії,
практичні заняття, командна робота, кейс-метод,
метод зворотного зв'язку з боку студентів,
проблемне навчання

Форми оцінювання
(поточне оцінювання CAS, підсумкове оцінювання FAS)
Письмові індивідуальні завдання до лабораторних робіт (CAS),
оцінювання знань на лабораторних заняттях (CAS), експресопитування(CAS), онлайн -тести (CAS), підсумковий/семестровий
контроль у формі семестрового екзамену, відповідно до графіку
навчального процесу (FAS)
Письмові індивідуальні завдання до лабораторних робіт (CAS),
оцінювання знань на лабораторних заняттях (CAS), експресопитування(CAS), онлайн -тести (CAS), підсумковий/семестровий
контроль у формі семестрового екзамену, відповідно до графіку
навчального процесу (FAS)
Письмові індивідуальні завдання до лабораторних робіт (CAS),
оцінювання знань на лабораторних заняттях (CAS), експресопитування(CAS), онлайн -тести (CAS), підсумковий/семестровий
контроль у формі семестрового екзамену, відповідно до графіку
навчального процесу (FAS)
Письмові індивідуальні завдання до лабораторних робіт (CAS),
оцінювання знань на лабораторних заняттях (CAS), експресопитування(CAS), онлайн -тести (CAS), підсумковий/семестровий
контроль у формі семестрового екзамену, відповідно до графіку

навчального процесу (FAS)

суспільства, використовувати різні види
та форми рухової̈ активності для
ведення здорового способу життя та
професійної діяльності у сфері
інформаційних технологій.

СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ
Розподіл балів для
оцінювання успішності
аспіранта

Сума балів за всі види
навчальної діяльності
90-100
82-89
74-81
64-73
60-63

Оцінка ЕСТS

Оцінка за національною шкалою

А
В
С
D
Е

відмінно
Нарахуванн
я балів

задовільно

незадовільно з можливістю повторного
складання
незадовільно з обов'язковим повторним
0-34
F
вивченням дисципліни
Політика навчальної дисципліни визначається системою вимог щодо вивчення дисципліни, неприпустимість пропусків, виконання
необхідного мінімуму навчальної роботи; заохочень і стягнень – нарахування або віднімання балів. Політика навчальної дисципліни
базується на урахуванні норм законодавства України щодо академічної доброчесності, Статуту, положень НТУ «ХПІ» .За порушення
академічної доброчесності здобувачі освіти можуть бути притягнені дотакої академічної відповідальності: • зниження результатів
оцінювання контрольної роботи, іспиту; • повторне проходження оцінювання контрольної роботи, іспиту; • призначення додаткових
контрольних індивідуальних завдань, контрольні роботи, тести.
35-59

Політика курсу

добре

100% підсумкове оцінювання
у вигляді іспиту (40%) та
поточного оцінювання (60%).
40% іспит: …
60% поточне оцінювання: …

FХ

Структура та зміст курсу
Концепція сталого розвитку, системне
вирішення екологічних проблем. Системна
екологія. Екологічний моніторинг.

Практичне заняття 1-2
Лабораторна робота №1.
Системологія екологічних
досліджень. Моніторинг. Оцінка
впливу на об’єкти довкілля від
техногенних джерел

Системний аналіз
складних систем
Статистичний аналіз

Лекція 2

Екологічні закони. Моделі, методи
дослідження екологічних об’єктів. Оцінка
екологічної якості природно-техногенних
комплексів

Практичне заняття 3-5
Робота і проект звіту з
лабораторної роботи № 1

Системний аналіз
складних систем
Статистичний аналіз

Лекція 3

Екологічні закони. Екосистемні процеси.
Закономірності для системи «людина –
екосистема – навколишнє середовище».

Практичне заняття 6-7
Лабораторна робота №2. Зелений
комп’ютер “Green computing”.
Мінімум енергоспоживання
комп’ютерами, приладами, їх
використання «екологичним
способом». Green design –

Системний аналіз
складних систем
Статистичний аналіз

Екологічні процеси та процеси в них.

Самостійна робота

Лекція 1

Закони кругообігу речовин, енергії та інформації в
екосистемах
Моделі кругообігів

енергозберігаючі технології для
комп’ютерів, серверів, принтерів і
других цифрових приладів
Лекція 4

Екологічні закони. Моделі, методи
дослідження екологічних об’єктів. Оцінка
екологічної якості природно-техногенних
комплексів.

Практичне заняття 8-9
Модульний контроль 1. Здача
лабораторних робіт

Системний аналіз
складних систем
Статистичний аналіз

Соціаль-економічні наслідки природоохоронної
діяльності

Лекція 5

Екологія навколишнього середовища:
екологія атмосферного повітря.

Практичне заняття 10-11
Звіт з лабораторної роботи №2

Стандарти і нормативна документація з охорони
атмосферного повітря

Лекція 6

Екологія навколишнього середовища:
екологія водного середовища.

Практичне заняття 12-13
Лабораторна робота №3. Зелені
інформаційні системи та
технології – Green IT

Моделювання
дифузійних
процесів
Фізико-хімічні
процеси
конденсованих
середовищ

Лекція 7

Екологія навколишнього середовища:
екологія літосфери.

Практичне заняття 14-15
Звіт з лабораторної роботи №3

Системний аналіз
складних систем

Лекція 8

Екологічно орієнтований соціальноекономічний розвиток. Інформаційнопрограмне забезпечення екологічних
виробництв та технологій

Практичне заняття 16
Здача лабораторних робіт, залік

Системний аналіз
складних систем
Статистичний аналіз

Стандарти і нормативна документація з охорони
грунтів
Загальна характеристика зелених обчислень:
основні визначення та коротка характеристика

Лекція 9

Зелені проекти. Зелений комп’ютер “Green
computing”

Системний аналіз
складних систем

Характеристика зелених обчислень

Лекція 10

Green use – мінімум енергоспоживання
комп’ютерами, їх використання
«екологічним способом». Green design –
енергосберегаючі технології для
комп’ютерів, серверів, принтерів і
цифрових пристроїв.

Методи зниження
енергоспоживання
технічних
пристроїв

Утилізація відходів з електронного устаткування
(ЕУ).

Лекція 11

. Green manufacturing – мінімізація витрат
на виробництво комп’ютерів і переробку
систем з метою скорочення впливу на
навколишнє середовище. Green disposal –
повторне використання існуючих
комп’ютерів, екологічно чиста переробка
списаного електронного обладнання.

Засоби
забезпечення .

Утилізація відходів з електронного устаткування
(ЕУ).

Лекція 12

Зниження впливу комп’ютера на
навколишнє середовище: algorithmic
efficiency; resource allocation; virtualization.

Аlgorithmic
efficiency; resource
allocation;
virtualization

Обробка відходів ЕУ.

Лекція 13

Програмне забезпечення як екосистема:
засоби та задачі моделювання екосистем
зеленого програмного забезпечення. The

The GREEN Program
destinations and
topics

Основні тенденції розвитку The GREEN Program

Стандарти і нормативна документація з охорони
вод

Green manufacturing

GREEN Program destinations and topics.
Лекція 14

ІТ-галузь – основні технологічні ініціативи
зниження впливу інформації на
навколишнє середовище.

Лекція 15

Загальні тенденції зниження впливу
інформації на навколишнє середовище при
використанні інформації як ресурс

Лекція 16

«Виробники інформації» – зелені ІТ в
компаніях. Зелені ІТ у виробництві для
охрани навколишнього середовища.

Життєвий цикл
інформаційного
ресурсу
Життєвий цикл
інформаційного
ресурсу
Зелені ІТ

Ініціативні рішення з розвитку зелених
інформаційних технологій світових компаній
Загальні заходи озеленення комп’ютерних
технологій
Складування та збереження відходів, захоронення
відходів (ЕУ)
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Норми академічної етики
Студент повинен дотримуватися «Кодексу етики академічних взаємовідносин та доброчесності НТУ «ХПІ»: виявляти дисциплінованість, вихованість, доброзичливість, чесність,
відповідальність

Силабус за змістом повністю відповідає робочій програмі курсу.

