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Загальна інформація про курс 

Анотація 

Дисципліна «Системи автоматизованого проектування (САПР) і інформаційні технології в екології» формує у студентів уявлення про сучасні 
технологічні винаходи, які застосовуються у галузі екології та охорони природи, теоретично та практично готує їх до використання 
інформаційно-дослідницьких комплексів в екології як висококваліфікованих користувачів обчислювальної техніки, а також формує у 
студентів теоретичні знання та практичні навички, необхідні для проведення інженерно-технічних та наукових розрахунків.  

Цілі курсу 

Основними завданнями, що мають бути вирішені в процесі викладання дисципліни, є формування у майбутніх спеціалістів сучасного рівня 
інформаційної та комп’ютерної культури, оволодіння сучасними інформаційними технологіями, які базуються на знанні персонального 
комп’ютера та комп’ютерних мереж; отримання навичок роботи із сучасними прикладними програмами обробки текстової, числової та 
графічної інформації; оволодіння деякими методами математичного аналізу експериментальних досліджень; отримання навичок 
підготовки рекламно-презентаційних матеріалів для висвітлення результатів наукових досліджень. а також теоретично та практично 
підготувати їх до використання інформаційно-дослідницьких комплексів в екології. 

Формат  Лекційні, лабораторні роботи , практичні заняття, консультації. Підсумковий контроль - екзамен 

Семестр 3 



 
Обсяг дисципліни: 6 кредитів ECTS 180 годин. 

Лекцій: 32 годин. 

Лабораторних занять: 48 годин. 

Практичних занять: 16 годин. 

Компетентності  

 Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.   

 Здатність проведення досліджень на відповідному рівні  

 Здатність до використання сучасних інформаційних ресурсів для 

екологічних досліджень 

Результати навчання  

 Уміти проводити пошук інформації з використанням відповідних джерел 

для прийняття обґрунтованих рішень проблем і обдуманого вибору 

шляхів їх вирішення.  

 Уміти застосовувати програмні засоби, ГІС-технології та ресурси 

Інтернету для інформаційного забезпечення екологічних досліджень.  

 Підвищувати професійний рівень шляхом продовження освіти та 

самоосвіти. 

Теми що розглядаються  

Змістовий модуль 1. Технічне та програмне забезпечення інформаційних 

технологій в екології  

Тема 1.1. Вступ. Технічне забезпечення інформаційних технологій в 

екології  
Загальні проблеми екології. Визначення інформаційних технологій та їх 

основні поняття. Предмет і об’єкт екологічного дослідження, структура 

дослідження. Методи екологічних досліджень. Основні проблеми та наукові 

напрямки сучасної екології. Історія екології, роль в екології інформаційних 

технологій. Передумови формування та основні етапи розвитку 

інформаційних технологій як розділу екологічної науки. Використання 

інформаційно-дослідницького комплексу в володіння сучасними 

інформаційними технологіями, які базуються на знанні екології. Оволодіння 

сучасними інформаційними технологіями, які базуються на знанні 



персонального комп’ютера та комп’ютерних мереж. 

Тема 1.2. Комп’ютерні мережі  
Основні характеристики технічних пристроїв персонального комп’ютера. 

Сучасні способи передавання та розміщення інформації в електронній 

мережі. Локальні та глобальні інформаційні мережі. Мета створення. 

Структура. Інформаційні технології для локального комп’ютера та мережі: 

спільні та розбіжні характеристики. Організація обміну даними. Екологічний 

моніторинг.  

Тема 1.3. Системи автоматизованого проектування (САПР) 
Системи автоматизованого проектування. Види забезпечення САПР. 

Виготовлення графічних матеріалів у програмних комплексах САПР. Аналіз 

та оптимізація проектних рішень у системах CAE. Сучасні САПР для 

проектування екологічного обладнання 

Тема 1.4. Програмне забезпечення інформаційних технологій  
Розробка та формування структури інформаційно-дослідницького комплексу 

в екології. Надання екологічної оцінки стану природних компонентів 

довкілля з використанням інформаційно-дослідницького комплексу. 

Пояснення процесів, що спостерігаються в екологічних системах, із 

використанням одно- та багатовимірних методів аналізу. Використання 

інформаційно-дослідницьких комплексів на практиці. Моделювання 

популяцій живих організмів, процесів у екологічних системах.  

Тема 1.5. Програмні засоби для інженерно-технічних та наукових 

розрахунків. 
Введення і редагування розрахункових залежностей в пакеті MathCAD. 

Робота в пакеті MathCAD. Функціональні елементи MathCAD. Введення, 

редагування, форматування математичних та текстових областей. Типи 

даних. Використання скалярних величин, масивів та функцій. Способи 

виведення результатів розрахунків. Графічне представлення інформації 

засобами MathCAD. Функції Excel для інженерних та наукових розрахунків. 

Завдання власних функцій. Представлення графічної інформації засобами 

Excel. Робота з програмою Statistica. Можливості її використання для 

обробки даних екологічних дослідженнь 



Тема 1.6. Використання розрахункових методів в прикладній екології та 

інженерії довкілля  
Розрахункові методи для оцінювання і прогнозування стану довкілля. 

Розрахункові методи розв’язання рівнянь. Розрахункові методи розв’язання 

систем рівнянь. Розрахункові методи розв’язання диференційних рівнянь. 

Розрахункові методи розв’язання систем диференційних рівнянь.  

Розрахункові методи для аналізу натурних та експериментальних даних. 

Прийоми та методики проведення розрахунків на основі експериментальних 

даних 

Змістовий модуль 2. Сучасні технології обробки та аналізу числових 

даних програмними засобами ПК 

Тема 2.1. Прийоми проведення розрахунків на основі 

експериментальних даних  
Програмне відображення відомостей про стосунки живих організмів у різних 

типах екосистем. Моделювання екологічного балансу. Розрахунок газового 

складу атмосфери та оцінка роль її складових у біосфері. Моделювання руху 

атмосфери. Оцінка ролі фітоценозу у біосфері та екосистемах. Моделювання 

функціональної ролі зооценозу в екосистемах.  

Тема 2.2. Обробка даних із використанням спеціальних функцій  
Спеціальні функції оптимізації у пакетах програм. Пошук ріщення, підбір 

параметра. Статистичні параметри вибірки. Перетворення даних із однієї 

форми до іншої. Обробка даних із використанням спеціальних функцій 

Тема 2.3. Системний підхід до пошуків джерел наукової інформації  
Типи наукової інформації. Основні джерела наукової інформації про будь-які 

біологічні об’єкти чи екологічні явища. Оптимізація переліку посилань 

наукової публікації згідно з вимогами міжнародних наукових видань. 

Практичні навички з пошуку наукової інформації за темою дипломної 

роботи. Отримання навичок роботи із сучасними прикладними програмами 

обробки текстової інформації. Наукометричні бази даних.  

Тема 2.4. Аналіз наукової інформації  
Оволодіння методами математичного аналізу експериментальних 

досліджень. Аналіз достовірності наукових публікацій шляхом аналізу 



розділу «Матеріал і методи досліджень». Достатність виборки для 

формулювання висновків. Оформлення результатів у вигляді наукових звітів, 

публікацій. Системний підхід до пошуку джерел наукової інформації 

Змістовий модуль 3. Створення сучасних графічно-анімаційних 

комплексів  

Тема 3.1. Обробка графічної інформації  
Отримання навичок роботи із сучасними прикладними програмами обробки 

графічної інформації. Photoshop, CorelDraw, Visio, Компас 3D. Основні 

можливості програм для обробки графічної інформації 

Тема 3.2. Призначення та особливості використання пакету PowerPoint 
Пакет прикладних програм для презентації текстової, табличної та графічної 

інформації. Аналіз наукової інформації 

Тема 3.3. Структурування даних презентації  
Вимоги до оформлення результатів і презентації наукових досліджень. 

Вимоги до презентації моделей екологічних систем. 

Тема 3.4. Створення презентаційної та рекламної продукції екологічного 

спрямування. 
Отримання навичок підготовки рекламно-презентаційних матеріалів для 

висвітлення результатів наукових досліджень.  

Тема 3.5. Створення друкованої продукції екологічного спрямування 
Отримання навичок підготовки наукової друкованої продукції для 

висвітлення результатів наукових досліджень. Монографії. Наукові статті. 

Тези доповідей. Міжнародні та вітчизняні видання. Вимоги до оформлення. 

Типові помилки дизайну, структури та змісту друкованої продукції.  

Форма та методи навчання  

Лекції передбачають викладення основного змісту теоретичного 

матеріалу та розгляд деяких питань, пов’язаних з сучасними інформаційними 

технологіями в екології Для всебічного розвитку професійного потенціалу 

студентів, їм пропонується вникнути у питання лекцій, проаналізувати стан 

проблематики та зробити певні виводи з теми лекції.  

На лекціях використовуються активні методи навчання за методикою 

діалогу з аудиторією та відповіді студентів на питання, розглянуті у окремій 



лекції чи по матеріалам самостійного вивчення. Частину матеріалу 

пропонується винести на самостійне опрацювання. 

Під час лекції використовують наочні методи які передбачають 

використання демонстрації у вигляді відео матеріалів та ілюстрацій у вигляді 

фотографій, малюнків, схем та графіки. Лекції проходять із застосуванням 

мультимедійних матеріалів, по результатам роботи з науково-популярними 

фільмами, літературою на ДВД носіях, в Інтернеті, пропонується 

розв’язування ситуаційних завдань.  

Практичні заняття по даному курсу дають змогу закріплення 

отриманих теоретичних знань за опрацьованими питаннями; розвивають 

практичні навички за методологією та способами розрахунків екологічних 

моделей. За результатами проведення практичних занять у студентів 

формується необхідний рівень практичних навичок роботи з екологічною 

інформацією та навички  професійної роботи. 

Лабораторні роботи за курсом дозволяють ознайомитися із 

програмними комплексами призначеними для обробки текстової, табличної, 

графічної інформації різними засобами. Під час проведення даних занять 

студенти використовують комп’ютерну техніку для виконання індивідуальних 

лабораторних завдань. 

Методи контролю  
Контроль якості навчання студентів передбачає поточне опитування по 

теоретичному матеріалу під час практичних та лабораторних занять і має на 

меті перевірку рівня підготовленості студента до виконання конкретної 

роботи чи рівень засвоєння пройденого матеріалу.  

Підсумковий контроль знань та вмінь студентів здійснюється за 

підсумком виконання контрольних робіт у середині та наприкінці семестру, а 

також при захисті курсового проекту. 

Також поточний контроль реалізується у формі опитування, захисту 

лабораторних робіт, виступів на семінарських та практичних заняттях, тестів. 

Контроль складової робочої програми, яка освоюється під час 

самостійної роботи студента, проводиться: 

- з лекційного матеріалу – шляхом перевірки конспектів, виступу на 



семінарських заняттях; 

- з практичних (лабораторних), індивідуальних занять – за допомогою 

перевірки виконаних завдань, курсової за обраною темою. 

Контроль виконання курсової роботи (проекту) включає поточний 

контроль за виконанням розділів роботи (проекту) та захист перед комісією. 

Відсоток балів, відведений на усі види контролю за кожним змістовим 

модулем наданий у таблиці.  

Умовою отримання заліку є:  

- сума накопичених балів за результатами поточного контролю 

змістових модулів повинна бути не менша, ніж 60 балів від загальної 

кількості балів (за внутрішнім вузівським рейтингом або системою ESTC);  

- у випадку, коли вищезазначена сума балів менша за 60 % від загальної 

кількості або студент хоче підвищити оцінку, проводиться підсумковий 

контроль у вигляді підсумкового тесту.  

Для оцінювання знань використовують стобальну шкалу оцінювання 

ECTS.  

Семестровий контроль проводиться у формі екзамену в усній формі по 

екзаменаційних білетах відповідно до навчального плану в обсязі навчального 

матеріалу, визначеного навчальною програмою та у терміни, встановлені 

навчальним планом. 

Студент вважається допущеним до семестрового екзамену з навчальної 

дисципліни за умови повного відпрацювання усіх практичних, лабораторних 

та семінарських занять, передбачених навчальною програмою з дисципліни. 

Розподіл балів, які отримують студенти 
Таблиця 1. Розподіл балів для оцінювання поточної успішності студента 

Контрольні 

роботи 

Практичні  

роботи 

Лабораторні 

роботи 

КР 

(КП) 
РГЗ 

Індивідуальні 

завдання 
Тощо Іспит Сума 

30 16 30 16 - - - 8 100 



Таблиця 2 – Шкала оцінювання знань та умінь: національна та ЕСТS 
 

Критерії оцінювання Рейтин-
гова 

Оцінка, 
бали 

Оцінка 
ЕСТS та 

її 
визначен

ня 

Націо-
нальна  
оцінка 

позитивні негативні 

1 2 3 4 5 

90-100 А Від-
мінно 

- Глибоке знання навчального 
матеріалу модуля, що містяться в 
основних і додаткових 
літературних джерелах; 
- вміння аналізувати явища, які 
вивчаються, в їхньому 
взаємозв’язку і розвитку; 
- вміння проводити теоретичні 
розрахунки; 
- відповіді на запитання чіткі, 
лаконічні, логічно послідовні; 
- вміння  вирішувати складні 
практичні задачі. 

Відповіді на запитання 
можуть  містити незначні 
неточності 

82-89 В Добре 

- Глибокий рівень знань в 
обсязі обов’язкового матеріалу, 
що передбачений модулем; 
- вміння давати аргументовані 
відповіді на запитання і 
проводити теоретичні 
розрахунки; 
- вміння вирішувати складні 
практичні задачі. 

Відповіді на запитання 
містять певні неточності; 
 

75-81 С Добре 

- Міцні знання матеріалу, що 
вивчається, та його практичного 
застосування; 
- вміння давати аргументовані 
відповіді на запитання і 
проводити теоретичні 
розрахунки; 
- вміння вирішувати практичні 
задачі. 

- невміння 
використовувати 
теоретичні знання для 
вирішення складних 
практичних задач. 

64-74 D Задо-
вільно 

- Знання основних 
фундаментальних положень 
матеріалу, що вивчається, та їх 
практичного застосування; 
- вміння вирішувати прості 
практичні задачі. 

Невміння давати 
аргументовані відповіді 
на запитання; 
- невміння аналізувати 
викладений матеріал і 
виконувати розрахунки; 
- невміння вирішувати 
складні практичні задачі. 



60-63 Е Задо-
вільно 

- Знання основних 
фундаментальних положень 
матеріалу модуля, 
- вміння вирішувати найпростіші 
практичні задачі. 

Незнання окремих 
(непринципових) питань 
з матеріалу модуля; 
- невміння послідовно і 
аргументовано 
висловлювати думку; 
- невміння застосовувати 
теоретичні положення при 
розв’язанні практичних 
задач 

35-59 

FХ 
(потрібне 
додаткове 
вивчення) 

Незадо-
вільно 

Додаткове вивчення матеріалу 
модуля може бути виконане в 
терміни, що передбачені 
навчальним планом. 

Незнання основних 
фундаментальних 
положень навчального 
матеріалу модуля; 
- істотні помилки у 
відповідях на запитання; 
- невміння розв’язувати 
прості практичні задачі. 

1-34 

F 
(потрібне 
повторне 
вивчення) 

Незадо-
вільно 

 
– 

- Повна відсутність знань 
значної частини 
навчального матеріалу 
модуля; 
- істотні помилки у 
відповідях на запитання; 
-незнання основних 
фундаментальних 
положень; 
- невміння орієнтуватися 
під час розв’язання  
простих практичних 
задач 
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Структурно-логічна схема вивчення навчальної дисципліни 

Таблиця 3 – Перелік дисциплін  
Вивчення цієї дисципліни 

безпосередньо спирається на: 
На результати вивчення цієї 
дисципліни безпосередньо 

спираються: 
1. Нарисна геометрія, інженерна та 
комп’ютерна графіка  

1. Техноекологія 

 2. Моніторинг довкілля 
 3. Геоінформаційні технології 
 4. Технології захисту навколишнього 

середовища 
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