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Загальна інформація про курс 

Анотація 

Дисципліна «Інформаційні технології в галузі охорони навколишнього середовища» формує у студентів уявлення про сучасні інформаційні 
технології, 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.  Основним завданням вивчення 
дисципліни «Інформаційні технології в галузі охорони навколишнього середовища» - є надання фахівцям теоретичних знань і практичних 
навичок використання інформаційних систем у сфері екології та раціонального використання природних ресурсів. 

Цілі курсу 
Метою викладання навчальної дисципліни «Інформаційні технології в галузі охорони навколишнього середовища» - є формування у 
майбутніх фахівців системи знань з теоретичних та практичних основ автоматизації інформаційно-технічних процесів у галузях, що пов’язані 
з охороною навколишнього середовища та сталим розвитком територій. 

Формат  Лекційні, практичні заняття, консультації. Підсумковий контроль - залік 

Семестр 1 



 

Обсяг дисципліни: 5 кредитів ECTS 150 годин. 

Лекцій: 48 годин. 

Практичних занять: 32 годин. 

 

Мета - Метою викладання навчальної дисципліни «Інформаційні технології в 

галузі охорони навколишнього середовища» - є формування у майбутніх 

фахівців системи знань з теоретичних та практичних основ автоматизації 

інформаційно-технічних процесів у галузях, що пов’язані з охороною 

навколишнього середовища та сталим розвитком територій. 

 

Компетентності: 

Здатність застосовувати інформаційно-комунікаційну інфраструктуру у сфері 

охорони навколишнього природного середовища. 

 

Результати навчання:  

Демонструвати обізнаність інформаційно-комунікаційної інфраструктури у 

сфері охорони навколишнього природного середовища. 

 

Теми що розглядаються  

Розділ 1. Інформаційні технології та системи. Їх створення та використання. 

Основи інформаційних автоматизованих систем 

Тема 1. Інформація та інформаційні системи.  

Тема 2. Бази даних. Системи керування базами даних.  

Тема 3. Основи аналізу інформації. Основні вимоги до інформації.  

Тема 4. Геопросторова інформація. Геопросторові об’єкти. Геоінформатика, 

геоматика, інформатика: терміни і визначення. Основні поняття та терміни 

геоінформатики. 

Тема 5. Державні інфраструктури геопросторових даних. Поняття про 

інфраструктуру геопросторових даних. Мета, основні завданні та принципи 

створення національної інфраструктури геопросторових даних.  

Тема 6. Способи та моделі представлення геоданих. Просторові (метричні) та 

атрибутивні (семантичні) дані. Моделі представлення даних. 

Розділ 2. Просторовий аналіз та моделювання. 

Тема 7. Створення і трансформація векторних і растрових моделей геоданих.  

Тема 8. Формування баз геоданих. Поняття про цифрову карту.  

Тема 9. Аналіз даних в ГІС та їх використання в екологічних дослідженнях.  

Тема 10. Цифрове моделювання просторово-територіальних комплексів. 

Картографічне моделювання. Геоінформаційне моделювання.  



Розділ 3. Інформаційні технології в екологічному моніторингу  

Тема 11. Сучасні технології отримання екологічної інформації. Дистанційне 

зондування Землі.  

Тема 12. Задачі дистанційного зондування Землі (ДЗЗ).. 

Тема 13. Перелік тематичних задач, що вирішуються із застосуванням 

методів ДЗЗ. Науковий центр аерокосмічних досліджень Землі.  

Тема 14. Вимоги до космічної інформації. Матеріали космічної зйомки. 

Тема 15. Технічні засоби і технічні характеристики космічних систем ДЗЗ. 

Вартість космічної інформації.  

Тема 16. Моделі та спектральні характеристики об’єктів аерокосмічного 

зондування.  

Тема 17. Методика оцінки стану лісів України за даними дистанційного 

зондування землі із космосу.  

Тема 18. Моделювання зв’язків у ландшафтних системах для екологічного 

моніторингу.  

Тема 19. Оцінка техногенного навантаження та геоекологічного стану 

природно-техногенних систем. Вплив промисловості на ландшафти.  

Тема 20. Вплив рослинного покрову на формування басейнового водозбору. 

Басейн водозбірний.  Кризовий стан більшості малих річок.  

Тема 21. Особливості прогнозування врожайності зернових структур за 

даними ДЗЗ. Зернова галузь як складова частина продовольчого комплексу 

країни.  

Тема 22. Сертифікація методик вирішення задач природокористування із 

застосуванням ДЗЗ. Обґрунтування системної методологія моніторингу  

 

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 результатами проведення практичних занять у 

студентів формується необхідний рівень практичних навичок роботи з 

екологічною інформацією та навички  професійної роботи. 

http://www.casre.kiev.ua/


Методи контролю  

Контроль якості навчання студентів передбачає поточне опитування по 

теоретичному матеріалу під час практичних 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 індивідуального завдання. 

Також поточний контроль реалізується у формі опитування, виступів 

на 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, індивідуальних занять – за допомогою перевірки 

виконаних завдань, за обраною темою. 

Контроль виконання розрахункової роботи включає поточний контроль 

за виконанням розділів роботи та захист із кінцевою перевіркою. 

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 

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 повного відпрацювання усіх практичних, передбачених 

навчальною програмою з дисципліни. 

 

Розподіл балів, які отримують студенти 

Таблиця 1. Розподіл балів для оцінювання поточної успішності студента 
 

Контрольні 

роботи 

Практичні 

роботи 

Індивідуальні 

завдання 
Тощо Залік Сума 

48 16 28 8* - 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: 

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 
 

Рейтин-

гова 

Оцінка, 

бали 

Оцінка 

ЕСТS та 

її визнач. 

Націо-

нальна  

оцінка 

Критерії оцінювання 

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, 

Відповіді на запитання 

містять певні неточності; 



що передбачений модулем; 

- вміння давати аргументовані 

відповіді на запитання і 

проводити теоретичні 

розрахунки; 

- вміння вирішувати складні 

практичні задачі. 

 

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 



Основна література: 

1. Геоінформаційні системи в науках про Землю : монографія / В. І. 

Зацерковний, І. В. Тішаєв, І. В. Віршило, В. К. Демидов. – Ніжин : НДУ 

ім. М. Гоголя, 2016. – 510 с. 

2. Н.Т. Тверезовська, А.В. Нєлєпова. Інформаційні технології в 

агрономії. Київ: Центр навчальної літератури, 2019, 282 с. 

3. Геоінформаційні системи і бази даних : монографія / В. І. Зацерковний, 

В. Г. Бурачек, О. О. Железняк, А. О. Терещенко. – Ніжин : НДУ ім. М. 

Гоголя, 2014. – 492 с. 

4. Геоінформаційні системи і бази даних : монографія. – Кн. 2 / В. І. 

Зацерковний, В. Г. Бурачек, О. О. Железняк, А. О. Терещенко. – Ніжин 

: НДУ ім. М. Гоголя, 2017. – 237 с. 

5. Світличний О. О. Основи геоінформатики: Навчальний посібник / О. О. 

Світличний, С. В. Плотницький– Суми: Університетська книга, 2006. – 

294с.  

6. Методи вимірювання параметрів навколишнього середовища: 

дистанційні методи : підручник / А. Н. Некос, А. Б. Ачасов, Е. О. 

Кочанов. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2017. – 244 с. 

7. В.І. Гайдаржи, І.В. Ізварін. Бази даних в інформаційних системах. Київ: 

Университет "Украина", 2018, 418 с. 

 

Структурно-логічна схема вивчення навчальної дисципліни 

 

Таблиця 3 – Перелік дисциплін  

Вивчення цієї дисципліни 

безпосередньо спирається на: 

На результати вивчення цієї 

дисципліни безпосередньо 

спираються: 

 Екологічний аудит 
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