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

ДИСЦИПЛІНИ 
 

Мета: Сформувати у студентів базові знання щодо основних 

інформаційних ресурсів екологічної спрямованості, у тому числі регіонального 

характеру, та здатність до використання сучасних комп’ютерних технологій при 

роботі з екологічними даними. 

Компетентності: 

СК34. Здатність використовувати сучасні інформаційні ресурси 

регіональних досліджень та спостережень в екології. 

Результати навчання:  

ПР32. Уміти використовувати сучасні інформаційні регіональні 

дослідження та звіти в екології 
 

Структурно-логічна схема вивчення навчальної дисципліни 
 

Вивчення цієї дисципліни 
безпосередньо спирається на: 

На результати вивчення цієї 
дисципліни безпосередньо спираються: 

 Оцінка впливу на довкілля 
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ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
(розподіл навчального часу за семестрами та видами навчальних занять) 

 
З них За видами аудиторних 

занять (годин) 
Поточний 
контроль 

Семестровий 
контроль  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 120/4 64 56 32 32  Р 2 +  

 
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до загального обсягу 
складає:   53,3 (%) 
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СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

№
  з

/п
. 

В
ид

и 
нв

ча
ль

ни
х 

за
ня

ть
 

(Л
, Л

З,
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З,
 С
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К
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іс
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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. Ре
ко

ме
нд

ов
ан

а 
лі

те
ра

ту
ра

(б
аз

ов
а,

 
до

по
мі

ж
на

) 

1 2 3 4 5 

 
 
 

1. 

 
 
 

Л 

 
 
 
2 

Змістовий модуль № 1. «Основні відомості щодо інформаційних 
ресурсів та інформаційних технологій». 
Тема 1. Загальні відомості щодо інформації, даних, інформаційних 
ресурсів та систем. 
Тема 1.1. Інформація та дані. 
Інформація і її властивості. Зв’язок даних та інформації. Інформаційні 
ресурси і їх особливості. Інформаційні системи. 

 
 
 
 

[7,8] 
 

2. Л 3 

Тема 2. Інформаційні технології 
Інформаційні технології та їх властивості. Автоматизації процесу 
аналізу інформації. Технологія видобування знань. Збір і 
систематизація даних. 

[7, 9] 

3. Л 3 
Тема 3.Бази даних та їх ресурси. 
Поняття про бази даних та їх моделі. Системи управління базами 
даних (СУБД). Архітектура СУБД. Функції СУБД. 

[7-9] 

4. СР 4 Реляційні бази даних та програмне управління ними. [7,9] 

5. Л 2 Тема 4. Пакети прикладних програм для обробки даних. 
Вибір програмного засобу. Електронні таблиці.  

[9] 

6. Л 2 
Тема 5. Ресурси Інтернет та бібліотек у системі пошуку інформації. 
Українські пошукові сервери та каталоги. Рейтинг пошукових систем 
у світі та Україні. Бібліотеки України. 

[9,10] 

7. ЛБ 2 Українські та іноземні системи пошуку [9] 
8. ЛБ 2 Бібліотечні ресурси  НТУ «ХПІ».  
9. ЛБ 2 Контрольна робота №1  
   Змістовий модуль № 2. «Екологічна інформація та її використання»   

10. Л 2 

Тема 6. Екологічна інформація та екологічні інформаційні системи. 
 Особливості поняття екологічної інформації. Особливості державної 
(офіційної) та громадської інформації. Загальні відомості щодо 
екологічних інформаційних систем.  

[7,10] 

11. Л 2 

Тема 7. Правова основа екологічної інформації та доступ до неї. 
Національні та міжнародні правові документи. Публічна інформація 
та право її отримання. Відкриті дані та втаємничення екологічної 
інформації. Проєкт Концепції створення Загальнодержавної 
автоматизованої системи «Відкрите довкілля». 

[1-5] 

12. Л 2 

Тема 8. Характеристика основних джерел утворення та шляхів 
отримання екологічних даних регіонального використання.  
Тема 8.1. Моніторинг довкілля та його види  
Державна  система  моніторингу довкілля. Моніторинг якості повітря 
та природних вод. Моніторинг стану ґрунтів, показників біологічного 
різноманіття та радіаційного випромінювання. Моніторингова 
діяльність на регіональному рівні. Громадський екологічний 
моніторинг. 

[6,11, 
12] 

13. СР 4 Застосування пакетів програм для статистичного аналізу даних [7,12] 
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моніторингу. 

14. Л 2 

Тема 8.2. Геоінформаційні системи 
Поняття про географічні інформаційні системи (ГІС). Функції й 
напрямки застосування ГІС, пов’язані з природоохороною. 
Використання ГІС в регіональних та локальних екологічних 
дослідженнях. 

[13 ] 

15. Л 2 

Тема 8.3. Екологічна статистика та екологічні показники. 
Екологічна статистика та система екологічних показників. 
Статистика екології об’єктів природного середовища. Статистична 
оцінка техногенних впливів. Статистична оцінка екологічного стану 
довкілля. 

[10,14, 
15] 

16. Л 2 

Тема 8.4. Інформаційні системи кадастрів.  
Види та основна характеристика кадастрів природних ресурсів 
(земельний, водний, лісовий, рослинний, тваринний і ін.) та  
екологічних кадастрів (кадастри відходів, кадастри небезпечних 
відходів, кадастр антропогенних викидів та абсорбції парникових 
газів і ін.).  

[10] 

17. Л 2 

Тема 8.5. Національні та регіональні доповіді як джерело 
систематизованих офіційних даних про стан довкілля.  
Національна доповідь про стан навколишнього природного 
середовища в Україні. Національна доповідь про реалізацію 
національної екологічної політики в Україні. Регіональні 
доповіді про стан навколишнього природного середовища; 
екологічний паспорт регіону.  

[16]  

18. ЛБ 4 Інформаційний пошук екологічної інформації в системі Інтернет за 
заданими об’єктами. Систематизація одержаних даних. 

[7,9] 

19. ЛБ 4 Аналіз даних та складання звіту за результатами пошуку екологічної 
інформації. 

 

20. ЛБ 4 
Інтернет-пошук регіональних доповідей про стан навколишнього 
природного середовища та екологічних паспортів регіону. Аналіз 
стану довкілля на основі одержаних даних. 

[7,9] 

21. Л 2 

Тема 8.6. Екологічна звітність підприємств. 
Використання екологічної звітності підприємств у національній 
інформаційній системі з охорони довкілля. Звіти за формами: № 2-ТП 
(повітря), № 1-відходи,  № 2ТП-водгосп (річна), а також звіт про 
витрати на охорону навколишнього природного середовища та ін. 

[16]  

22. Л 2 
Тема 8.7. Екологічна інформація громадських організацій. 
Громадські організації екологічного спрямування. Особливості  
використання інформації громадських організацій. 

[16] 

23. Л 2 
Тема 9. Технології обробки екологічної інформації. 
Математична обробка даних моніторингових досліджень. Обробка 
екологічної інформації за технологіями ГІС. 

[7] 

24. ЛБ 2 Введення і форматування текстових та інших даних при розробці 
екологічних звітів   

[8,9] 

25. ЛБ 4 Обробка екологічної інформації в програмі EXCEL з одержанням 
графіків та діаграм. 

[8,9] 

26. ЛБ 2 Розробка екологічної звітності промислових організацій [9] 

27. ЛБ 4 Розробка аналітичної довідки про стан навколишнього середовища 
регіону з використанням комп’ютерних технологій. 

[8,9] 

28. ЛБ 2 Контрольна робота №2.   
Разом                72     
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САМОСТІЙНА РОБОТА 
 

 

№ 
з/п Назва видів самостійної роботи Кількість 

годин 

1 Опрацьовування лекційного матеріалу 8 
2 Підготовка до лабораторних  занять  10 

3 Самостійне вивчення тем та питань, які не викладаються  
на лекційних заняттях  8 

4 Виконання індивідуального завдання 30 
5 Інші види самостійної роботи   
 Разом 56 

 
ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ  

Розрахункове завдання  
 (вид індивідуального завдання) 

 
№ 
з/п 

Назва індивідуального завдання  
та (або) його розділів 

Терміни виконання  
(на якому тижні) 

 Теми розрахункового завдання за 10 варіантами  

1.Визначення багаторічної динаміки екологічних 
показників за даними регіональних спостережень  
стану довкілля. 
2.Визначення актуальних екологічних проблем 
регіону за даними спостережень за станом елементів 
довкілля. 

3-15 

 
МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

 
Форма та методи навчання 

Процес викладання дисципліни включає  лекції (вступна, тематичні), 

лабораторні заняття, консультації (групові та індивідуальні, у тому числі 

дистанційні). 

Метод лекції передбачає ознайомлення з її планом та конспектування 

змісту. При цьому студенти виділяють головне в матеріалі заняття та 

розвивають сприйняття, увагу і пам'ять. У лекціях використовується 

пояснювальний метод, що включає повідомлення фактів, які пояснюються 

студентам до осмислення їх суті. Метод репродуктивного навчання, який 

використовується на лабораторних заняттях, закріпляє та інтегрує  теоретичні 

знання з уміннями та навичками студентів.  
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МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 
 

Викладання дисципліни супроводжується здійсненням поточного та 

підсумкового контролю знань студентів. Форми поточного контролю 

включають: коротку  співбесіду на початку лекції (за матеріалами тем 

попередньої лекції);  контроль знань студентів за темами, винесеними на 

самостійну роботу; перевірку  набутих умінь на лабораторних заняттях, а також 

підсумкову тестову перевірку знань студентів за змістовними модулями. 

Підсумковий контроль здійснюється у формі  заліку (з оцінкою за 100-бальною 

шкалою) в обсязі навчального матеріалу, визначеного навчальною програмою. 

 
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 

Лабораторні 
роботи 

КР 
(КП) РГЗ Індивідуальні 

завдання Тощо Залік Сума 

48 18   30 4  100 
 

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

 
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. 

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: 
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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 Рейтингова 
Оцінка, бали 

Оцінка ЕСТS 
та її 

визначення 

Національна  
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 

- невміння 
використовувати 
теоретичні знання 
для вирішення 
складних 
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аргументовані відповіді на 
запитання і проводити 
теоретичні розрахунки; 
- вміння вирішувати 
практичні задачі. 

практичних 
задач. 

64-74 D Задовільно 

- 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 Задовільно 

- 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 
розвязанні 
практичних задач 

35-59 

FХ 
(потрібне 
додаткове 
вивчення) 

Незадовільно 

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. 
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1-34 

F 
(потрібне 
повторне 
вивчення) 

Незадовільно 
 – 

- 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 

 

Кафедра «Хімічна  техніка та промислова екологія» 

https://web.kpi.kharkov.ua/htpe/ychebpro/bakalavrat-101/ 
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