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МЕТА, КОМПЕТЕНТНОСТІ, РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ  
ТА СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ 

ДИСЦИПЛІНИ 
 

Метою вивчення дисципліни є формування у студентів уявлення про 
сучасні технологічні винаходи, які застосовуються у галузі екології та охорони 
природи, теоретично та практично підготувати їх до використання 
інформаційно-дослідницьких комплексів в екології як висококваліфікованих 
користувачів обчислювальної техніки, а також формування у студентів 
теоретичних знань та практичних навичок, необхідних для проведення 
інженерно-технічних та наукових розрахунків.  

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.   
 
Загальні 
компетентності: 
 

К02. Навички використання інформаційних і комунікаційних 
технологій.   
К03. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.  
К05. Здатність спілкуватися іноземною мовою.  
К08. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні 

Спеціальні 
(фахові, 
предметні) 
компетентності 

К14. Знання та розуміння теоретичних основ екології, 
охорони довкілля та збалансованого природокористування.  
К15. Здатність до критичного осмислення основних теорій, 
методів та принципів природничих наук.   
К17. Знання сучасних досягнень національного та 
міжнародного екологічного законодавства.   
К23. Здатність до використання сучасних інформаційних 
ресурсів для екологічних досліджень  

Програмні 
результати 
навчання 

ПР07. Розв’язувати проблеми у сфері захисту навколишнього 
середовища із застосуванням загальноприйнятих та/або 
стандартних підходів та міжнародного і вітчизняного досвіду.   
ПР08. Уміти проводити пошук інформації з використанням 
відповідних джерел для прийняття обґрунтованих рішень 
проблем і обдуманого вибору шляхів їх вирішення.  
ПР10. Уміти застосовувати програмні засоби, ГІС-технології 
та ресурси Інтернету для інформаційного забезпечення 
екологічних досліджень.  
ПР19. Підвищувати професійний рівень шляхом 
продовження освіти та самоосвіти. 
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Структурно-логічна схема вивчення навчальної дисципліни 

Попередні дисципліни: Наступні дисципліни: 
1. Нарисна геометрія, інженерна та 
комп’ютерна графіка  

1. Техноекологія 

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

середовища 
 
 

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
(розподіл навчального часу за семестрами та видами навчальних занять) 
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Співвідношення кількості годин аудиторних занять до загального обсягу 
складає  53 (%): 
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СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
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Номер семестру (якщо дисципліна викладається  

у декількох семестрах). 
Назви змістових модулів. 

Найменування тем та питань кожного заняття. 
Завдання на самостійну роботу. 
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1 2 3 4 5 
   Змістовий модуль 1. Технічне та програмне 

забезпечення інформаційних технологій в екології  
 

1 Л 2 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. 

2, 3, 9, 
21, 30 

 СРС 5 Сучасні інформаційні технологіями, які базуються на знанні 
персонального комп’ютера та комп’ютерних мереж. 

2, 3 

 ЛЗ 4 Лабораторна робота 1. Робота з програмним комплексом MathCAD 5 
 Л 2 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.  

2, 3 

 ЛЗ 2 Лабораторна робота 2. Робота з програмним комплексом Excel, 
Statistica 

4 

 ПЗ 2 Технічне забезпечення інформаційних технологій в екології  2, 3 
 Л 2 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 

2, 3 

 ЛЗ 4 Лабораторна робота 3. Знайомство з інтерфейсом системи САПР 
КОМПАС-3D 

2 

 СРС 5 Сучасні комплексні САПР CAD/CAE/CAM 2 
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 Л 2 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.  

2, 3 

 ЛЗ 4 Лабораторна робота 4. Геометрична побудова 2D креслень у 
КОМПАС-3D 

2 

 ПЗ 2 Програмне забезпечення інформаційних технологій 2, 3 
 Л 2 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 

5, 6, 7 

 CРC 5 Робота з програмою Statistica. Можливості її використання для 
обробки даних екологічних дослідженнь  

2 

 ЛЗ 2 Лабораторна робота 5. Знайомство з 3D моделюванням твердих тіл 
у КОМПАС-3D 

2 

 Л 2 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.  

4, 6 

 СРС 5 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. 

4, 6 

 ЛЗ 4 Лабораторна робота 6. Побудова деталі у 3D з виконанням 
креслення у КОМПАС-3D 

2 

 ПЗ 2 Прийоми та методики проведення розрахунків на основі 
експериментальних даних 

4, 6 

   Змістовий модуль 2. Сучасні технології обробки та 
аналізу числових даних програмними засобами ПК 

 

 Л 2 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.  

4, 6 

 ЛЗ 2 Лабораторна робота 7. Побудова деталі у 3D з виконанням 
креслення та перерізів у КОМПАС-3D 

2 

 Л 2 Тема 2.2. Обробка даних із використанням спеціальних 
функцій  

4, 5, 6, 7 
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Спеціальні функції оптимізації у пакетах програм. Пошук ріщення, 
підбір параметра. Статистичні параметри вибірки. Перетворення 
даних із однієї форми до іншої.  

 ЛЗ 4 Лабораторна робота 8. Використання бібліотек стандартних 
елементів у КОМПАС-3D 

2 

 ПЗ 2 Обробка даних із використанням спеціальних функцій 4, 5, 6, 7 
 Л 2 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.  

1, 2 

 СРС 5 Наукометричні бази даних. 1 
 ЛЗ 4 Лабораторна робота 9. Створення конструкторської документації у 

КОМПАС-Графік 
2 

 Л 2 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.  

1, 2 

 ЛЗ 2 Лабораторна робота 10. Створення складальних одиниць та 
моделювання виробів в КОМПАС-3D 

2 

 ПЗ 2 Системний підхід до пошукe джерел наукової інформації 1 
   Змістовий модуль 3. Створення сучасних графічно-

анімаційних комплексів  
 

 Л 2 Тема 3.1. Обробка графічної інформації  
Отримання навичок роботи із сучасними прикладними програмами 
обробки графічної інформації. Photoshop, CorelDraw, Visio, Компас 
3D. 

2 

 СРС 5 Основні можливості програм для обробки графічної інформації 2 
 ЛЗ 2 Лабораторна робота 11. Знайомство з основами роботи у 

графічному редакторі Microsoft Visio 2007Ошибка! Закладка не 
определена. 

2 

 Л 2 Тема 3.2. Призначення та особливості використання пакету 
PowerPoint 
Пакет прикладних програм для презентації текстової, табличної та 
графічної інформації.  

2 

 ЛЗ 2 Лабораторна робота 12. Побудова графіків та діаграм у графічному 
редакторі Microsoft Visio 2007 

2 

 ПЗ 2 Аналіз наукової інформації 1 
 Л 2 Тема 3.3. Структурування даних презентації  

Вимоги до оформлення результатів і презентації наукових 
досліджень. Вимоги до презентації моделей екологічних систем. 

2 

 ЛЗ 2 Лабораторна робота 13. Побудова технологічних схем у 
графічному редакторі MS Visio 2007 

2 

 Л 2 Тема 3.4. Створення презентаційної та рекламної продукції 
екологічного спрямування. 
Отримання навичок підготовки рекламно-презентаційних 
матеріалів для висвітлення результатів наукових досліджень.  

2, 3 
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 ЛЗ 2 Лабораторна робота 14. Використання CorelDraw для створення 
графічних матеріалів 

2, 3 

 ПЗ 2 Обробка графічної інформації 2, 3 
 Л 2 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.  

2, 3 

 ЛЗ 2 Лабораторна робота 15. Робота з програмним комплексом 
PowerPoint 

2, 3 

 ПЗ 2 Створення презентаційної та рекламної продукції екологічного 
спрямування 

2, 3 

 ЛЗ 2 Лабораторна робота 16. Обробка графічного матеріалу засобами 
Photoshop 

2, 3 

 М 2 Контрольна робота  
Разом 
(годин) 

126   
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САМОСТІЙНА РОБОТА 
 

№ 
з/п Назва видів самостійної роботи Кількість 

годин 

1 Опрацьовування лекційного матеріалу 8 
2 Підготовка до практичних(лабораторних, семінарських) занять  16 

3 Самостійне вивчення тем та питань, які не викладаються  
на лекційних заняттях  30 

4 Виконання індивідуального завдання (курсова робота) 30 
5 Інші види самостійної роботи - 
 Разом 84 

 
 
 

ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ  
 

      Курсова робота        
 (вид індивідуального завдання) 

 
Назва індивідуального завдання  

та (або) його розділів 
Терміни виконання  

(на якому тижні) 
1. Сучасні напрямки та методи моделювання аутекології. 
2. Сучасні напрямки та методи моделювання синекології. 
3. Сучасні напрямки та методи моделювання біогеоценології  
4. Моделювання біогеоценотичної ролі фітоценозу.  
5. Моделювання функціонування екосистем хвойних лісів 
бореального типу.  
6. Моделювання бактеріального та біологічного забруднення 
гідросфери.  
7. Алгоритм проведення екологічної експертизи впливу 
промислової ділянки на оточуюче середовище.  
8. Моделювання впливу на біосферу «парникового ефекту».  
9. Моделювання впливу на біосферу озонових дір.  
10. Моделювання впливу на біосферу зникнення 
екваторіальних лісів.  
11. Моделювання впливу на біосферу експоненційного росту 
населення.  
12. Моделювання впливу урбанізації на ландшафтне 
різноманіття України.  
13. Моделювання впливу лісової екосистеми на просторову 
структуру популяції багатоніжок. 
14. Моделювання екологічної ситуації у місті, районі (за 
вибором) та визначення методів щодо її поліпшення. 

На 2-15 тижні 
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15. Математичне моделювання у процесі екологічного 
моніторингу. 
16. Моделювання інфільтрації забрудненої рідини з поверхні 
землі в трещиновато-пористому середовищі 
17. Статистичний аналіз і прогноз стану атмосферного 
повітря міста за даними стаціонарних спостережень постів 
екологічного контролю 
18. Геостатистичний аналіз і моделювання просторового 
розподілу хімічних елементів в грунті долини річки 
(наприклад Дніпра). 
19. Моделювання впливу автотранспорту на навколишнє 
середовище 
20. Моделювання проблеми видалення і переробки твердих 
побутових відходів 
21. Комплексний підхід до моделювання екологічних систем 
22. Моделювання взаємодії АЕС і навколишнього 
середовища. 
23. Імітаційне моделювання природних процесів 
24. Географічні інформаційні системи та технології 
моделювання в екології та природокористуванні 
25. Моделювання співтовариств «хижак-жертва». 
26. Особливості моделювання водних екосистем. 
Моделювання забруднень у водних середовищах 
27. Управління в біосистемах. Зовнішні та внутрішні 
управляючі дії.  

 
  

МЕТОДИ НАВЧАННЯ 
 

Лекції  – основний вид навчальних занять призначених для засвоєння 
теоретичного матеріалу  та вводять студентів в певну систему наукових знань і 
в методологію науки, являються своєрідною школою наукового мислення. 

Лекції проводяться лекторами – професорами і доцентами, а також 
провідними науковими працівниками та спеціалістами, запрошеними для 
читання лекцій. Лекції проводяться у відповідно обладнаних приміщеннях – 
аудиторіях для однієї або більше академічних груп студентів. 

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 
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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 – форма навчального заняття при якій викладач 

організує детальний розгляд студентами окремих теоретичних положень 
навчальної дисципліни та формує вміння і навички їх практичного 
застосування шляхом індивідуального виконання студентом відповідно 
сформульованих завдань.  

Практичні заняття проводяться в аудиторіях або в навчальних 
лабораторіях, оснащених необхідними технічними засобами навчання. 
Обчислювальною технікою. 

Практичне заняття включає: 
 - проведення попереднього контролю знань, умінь і навичок студентів; 
 - постановку загальної проблеми викладачем та її обговорення за участю 

студентів; 
 - розв’язування завдань з їх обговореннями; 
 - розв’язування контрольних завдань, їх перевірку, оцінювання. 
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. 

Оцінки отримані студентом за окремі практичні заняття враховуються 
при виставленні підсумкової оцінки з даної навчальної дисципліни. 

 
Лабораторне заняття – форма навчального заняття, при якому студент 

під керівництвом викладача особисто проводить натурні або імітаційні 
експерименти чи досліди з метою практичного підтвердження окремих 
теоретичних положень даної навчальної дисципліни, набуває практичних 
навичок роботи з лабораторним устаткуванням, обладнанням, обчислювальною 
технікою. 

Лабораторні заняття проводяться зі студентами, кількість яких не 
перевищує половини академічної групи. 

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. 

Лабораторне заняття включає: 
 - проведення поточного контролю з підготовленості студентів до 

виконання конкретної лабораторної роботи; 
 - виконання завдань теми заняття; 
 - оформлення індивідуального звіту з виконаної роботи; 
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 - захист звіту перед викладачами. 
Підсумкова оцінка виставляється в журналі обліку виконання 

лабораторних робіт. Підсумкові оцінки, отримані студентами за виконання 
лабораторних робіт, враховуються при виставленні семестрової підсумкової 
оцінки даної навчальної дисципліни. 

 
Самостійна робота студента є основним  засобом оволодіння 

навчальним матеріалом у час вільний від обов’язкових навчальних занять. 
Самостійна робота студента важлива частина навчального процесу в 

університеті. Якість самостійної роботи в значній мірі обумовлює загальну 
якість в навчанні. 

Включення самостійної роботи до змісту навчального плану, визначення 
її   бюджету   за видами самостійної роботи, пошуки шляхів її раціонального 
використання – одно з важливіших умов організації та планування навчального 
процесу. 

Самостійна робота студента розподіляється: 
 - робота по забезпеченню аудиторних занять – вивчення обов’язкової та 

додаткової літератури, матеріалів лекцій, електронних матеріалів за темами 
лекцій та семінарів, рішення заданих завдань та вправ, підготовка доповідей за 
темами семінарів, підготовка до контрольних робіт, колоквіумів та інших форм 
поточного контролю. 

 - виконання індивідуальних завдань; 
 - науково-дослідну роботу у формі курсової роботи за обраною темою; 
 - забезпечення семестрового контролю з навчальних дисциплін 

(підготовка до здачі модулів, диференційованих заліків та екзаменів). 
Всі форми самостійної роботи направлені на поглиблення і закріплення 

знань студента, розвиток практичних та аналітичних навичок з проблем 
навчальної дисципліни під час її освоєння, виконання індивідуальних завдань 
та науково-дослідної роботи. 

Самостійна робота студента над засвоєнням навчального матеріалу з 
конкретної дисципліни може виконуватися у науково-технічної бібліотеці 
університету, навчальних (методичних) кабінетах, лабораторіях, комп’ютерних 
класах, а також у гуртожитках або домашніх умовах. 

Самостійна робота студента забезпечується системою навчально-
методичних  засобів, передбачених для вивчення навчальної дисципліни: 
підручник, навчальні та методичні посібники, конспекти лекцій, практикум. 

Навчальний матеріал навчальної дисципліни, передбачений навчальною 
програмою для засвоєння студентами в процесі самостійної роботи, виносяться 
на підсумковий контроль поряд з навчальним матеріалом, який опрацьовується 
при проведення навчальних занять. 

 
МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

 
Контроль якості навчання студентів передбачає поточне опитування по 

теоретичному матеріалу під час питань на лекціях і має на меті перевірку рівня 
підготовленості студента та рівня засвоєння пройденого матеріалу.  

Підсумковий контроль знань та вмінь студентів здійснюється за 
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підсумком виконання контрольних робіт у середині та наприкінці семестру. 
Також поточний контроль реалізується у захисту самостійно виконаного 

завдання. 
Контроль складової робочої програми, яка освоюється під час самостійної 

роботи студента, проводиться: 
- з лекційного матеріалу – шляхом перевірки конспектів, написання 

контрольних робіт; 
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 заліку 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 заліку з навчальної 
дисципліни за умови виконання індивідуального самостійного завдання. 

 
РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ, ТА ШКАЛА 
ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ТА УМІНЬ (НАЦІОНАЛЬНА ТА ECTS) 

 
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 
 
Критерії  та система оцінювання знань та вмінь студентів.  
Згідно основних положень ЄКТС, під системою оцінювання слід 

розуміти сукупність методів (письмові, усні і практичні тести, екзамени, 
проекти, тощо), що використовуються при оцінюванні досягнень особами, що 
навчаються, очікуваних результатів навчання. 

Успішне оцінювання результатів навчання є передумовою присвоєння 
кредитів особі, що навчається. Тому твердження про результати вивчення 
компонентів програм завжди повинні супроводжуватися зрозумілими та 
відповідними критеріями оцінювання для присвоєння кредитів. Це дає 
можливість стверджувати, чи отримала особа, що навчається, необхідні знання, 
розуміння, компетенції. 
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Критерії оцінювання – це описи того, що як очікується, має зробити 
особа, яка навчається, щоб продемонструвати досягнення результату навчання. 

Основними концептуальними положеннями системи оцінювання знань та 
вмінь студентів є: 

1. Підвищення якості підготовки і конкурентоспроможності фахівців за 
рахунок стимулювання самостійної та систематичної роботи студентів 
протягом навчального семестру, встановлення постійного зворотного зв’язку 
викладачів з кожним студентом та своєчасного коригування його навчальної 
діяльності. 

2. Підвищення об’єктивності оцінювання знань студентів відбувається за 
рахунок контролю протягом семестру із використанням 100 бальної шкали 
(табл. 2). Оцінки обов’язково переводять у національну шкалу (з виставленням 
державної семестрової оцінки „відмінно”, „добре”, „задовільно” чи 
„незадовільно”) та у шкалу ЕСТS (А, В, С, D, Е, FХ, F). 

 
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 Відмінно 

- 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 

- невміння використовувати 
теоретичні знання для 
вирішення складних 
практичних задач. 
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задачі. 

64-74 D Задовільн
о 

- 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 Задовільн
о 

- 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) 

Незадовіл
ьно 

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) 

Незадовіл
ьно 

 
– 

- 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 

 
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА  

 
Базова література 

1. 
В.О. Мирошниченко. Використання сучасних інформаційних технологій. 
Формування мультимедійної компетентності. Київ: Центр навчальної 
літератури, 2017, 296 с. 

2 О.П. Буйницька. Інформаційні технології та технічні засоби навчання. 
Київ: Центр навчальної літератури, 2019, 240 с. 

3 В.І. Гайдаржи, І.В. Ізварін. Бази даних в інформаційних системах. Київ: 
Университет "Украина", 2018, 418 с. 

4 М.Ф. Пічугін, І.О. Канкін, В.В. Воротніков. Комп'ютерна графіка. 
Навчальний посібник. Київ: Центр навчальної літератури, 2019, 346 с. 
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5 
Є.М. Нужний, І.В. Клименко, О.О. Акімов. Інструментальні засоби 
електронного офісу. Навчальний поcібник. Київ: Центр навчальної 
літератури, 2017, 296 с. 

6 Г.В. Брюханова. Комп'ютерні дизайн-технології. Навчальний посібник. 
Київ: Центр навчальної літератури, 2019, 180 с. 

7 

Жук А.Я., Желябіна Н.К., Таратута К.В., Коваль М.В. Напрями творчого 
проектування та його техніко-економічне обґрунтування. Кн. 1. Навч. 
пос. - К.: Кондор-Видавництво, 2018. - 540 с. Обкл. тверда. Формат 
60х84/16. ISBN 978-966-2781-13-7. Код 155770. 

8 

Жук А.Я., Желябіна Н.К., Таратута К.В., Коваль М.В. Напрями творчого 
проектування та його техніко-економічне обґрунтування. Кн.2. Навч. пос. 
- К.: Кондор-Видавництво, 2018. - 542 с. Обкл. тверда. Формат 60х84/16. 
ISBN 978-966-2781-13-7. Код 155770. 

 
Допоміжна література 

9 Н.Т. Тверезовська, А.В. Нєлєпова. Інформаційні технології в агрономії. 
Київ: Центр навчальної літератури, 2019, 282 с. 

10 
Г.Ф. Мартинюк. Комп’ютерно-орієнтовані технології в системі 
підготовки студентів гуманітарних спеціальностей. Київ: Кондор, 2017, 
182 с 

11 Ю.Я. Бобало, І.В. Горбатий, М.Д. Кіселичник. Інформаційна безпека. 
Львів: Львівська політехніка, 2019, 580 с. 

12 
І.В. Горбатий, А.П. Бондарєв. Телекомунікаційні системи та мережі. 
Принципи функціонування, технології та протоколи. Львів: Львівська 
політехніка, 2016, 336 с. 

13 С. Онисик. Моделювання об’єктів керування. Поняття. Тлумачення. 
Моделі. Дослідження. Львів: Львівська політехніка, 2019, 292 с. 
 

ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ В ІНТЕРНЕТІ 
 

http://dl.khpi.edu.ua/course/view.php?id=162 – Дистанційний курс «Вступ 
до фаху» для спеціальності «Обладнання харчових, переробних та хімічних 
виробництв» 

Науково-технічна бібліотека Національного технічного університету 
«Харківський політехнічний інститут» 

Сайт: http://library.kpi.kharkov.ua/ 
Харківська державна наукова бібліотека імені В.Г.Короленка 
Сайт: http://korolenko.kharkov.com/ 
Харківська обласна універсальна наукова бібліотека 
Сайт: http://www.library.kharkov.ua/ 
https://www.yakaboo.ua – книжковий магазин 

 


