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1. Опис кредитного модуля

Галузь знань, напрям
підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень
Загальні показники

Характеристика
кредитного модуля

Галузь знань
10. Природничі науки

 (шифр і назва)

Назва дисципліни, 
до якої належить кредитний

модуль
«Екологічна інформація та її

обробка»

Форма навчання
денна

 (денна / заочна)

Кількість кредитів ECTS 
1,  0

Статус кредитного модуля
вибірковий

 (нормативний 

або за вибором ВНЗ/студентів)

Спеціальність
101 Екологія

(шифр і назва)

Цикл до якого належить
кредитний модуль

професійної та практичної
підготовки

Кількість розділів
0

Спеціалізація
Екологічна безпека

(назва)

Рік підготовки 2

Індивідуальне завдання
КР Семестр 3

Освітній ступінь
магістр

Загальна кількість годин
3  0

Практичні
0   год.

Самостійна робота
3  0     год  .

Тижневих годин:
аудиторних – 0

СРС – 1,7

Вид та форма семестрового
контролю
диф. залік

(екзамен / залік / диф. залік;

усний / письмовий / тестування тощо)

Робочу програму кредитного модуля «Екологічна інформація та її обробка –
2.  Курсова  робота»  складено  відповідно  до  освітньо-професійної  програми
підготовки  магістрів  спеціальності  101  Екологія  спеціалізації  -  Екологічна
безпека.

Кредитний модуль належить до вибіркових дисциплін циклу професійної та
практичної підготовки.

Предмет курсової  роботи  – основні  процеси утворення  та  обробки
інформації,  її  зберігання  в  різних  виглядах,  передачі  по  електронних мережах,
основні засоби електронної комунікації.



Міждисциплінарні зв’язки: навчальній дисципліні «Екологічна інформація та
її обробка» передують навчальні дисципліни, такі як: «Інформаційні технології». 

2. Мета та завдання кредитного модуля

2.1. Мета кредитного модуля.

Метою  вивчення  кредитного  модуля  є  формування  у  студентів  комплексу
знань,  умінь,  навичок,  необхідних  для  кваліфікованого  управління
природоохоронною  діяльністю  на  рівні  промислових  підприємств,  установ,
організацій,  на  рівні  підрозділів  Мінекобезпеки  України.  Відповідно  до  мети
підготовка магістра вимагає формування наступних здатностей:

 керування  державними  та  громадськими  організаціями  екологічного
спрямування з метою ініціювання відповідних управлінських рішень;

 організація  агітаційної  роботи  екологічного  спрямування  з  метою
вирішення екологічних проблем різного рівня та масштабу;

 навички  використовувати  інформаційні  технології  при  розробці  та
впровадженні технологій захисту довкілля.

2.2. Основні завдання кредитного модуля.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти після засвоєння
кредитного модуля мають продемонструвати такі результати навчання:

знання:

основні етапи роботи з інформацією.
 

уміння:

 користуючись  системами  класифікації  джерел  інформації,  сучасними
електронними  засобами  її  пошуку  та  обробки,  забезпечувати  надійну  роботу
колективів по збору та аналізу екологічної інформації щодо джерел забруднення
довкілля;

 спираючись на сучасні методи збору та обробки інформації,  готувати
екологічні звіти, запити, бібліографічні описи, статті до наукових видань;

досвід:

оформлення науково-технічної документації;



3. Графік виконання курсової роботи

Тиждень
семестру

Назва етапу роботи
Навчальний

час СРС
1 Отримання завдання. 1
2 Набір заданого викладачем тексту в редакторі WORD з 

врахуванням заданих викладачем параметрів. Побудова 
графічних об'єктів в редакторі WORD та вставка їх в 
набраний текст.

10

3 Ввід формул вбудованим редактором із вставкою їх в 
набраний текст.

2

4 Побудова заданих діаграм в редакторі WORD та вставка
їх у набраний текст. Побудова таблиць в редакторі 
WORD та вставка їх в текст.

4  

5 Побудова графіків та діаграм в EXCEL і вставка їх в 
набраний текст. Побудова електронної таблиці з 
використанням заданих формул та обрахунок 
отриманих даних. Вставити таблицю в текст.

5  

6 З допомогою пошукових систем виконати відбір 
інформації по вказаній темі в мережі INTERNET, 
привести вибрані джерела у вигляді списку в кінці 
тексту.   

5

7 На основі шаблонів WORD із набраних матеріалів 
сформувати брошуру та відправити її електронний 
варіант на вказану викладачем адресу.

2,5

8    Захист курсового проекту (роботи) 0,5
Всього: 30

4. Перелік тем (варіантів вихідних даних)

Вихідні  дані  для  курсової  роботи  видаються  викладачем  індивідуально
кожному студенту. Завдання на курсову роботу приведено в Додатку А.

5. Рейтингова система оцінювання результатів навчання1

Рейтингова оцінка з  курсової  роботи 100-бальна і  має дві  складові.  Перша
(стартова)  характеризує  виконання  студентом курсової  роботи  та  її  результат  –
якість  пояснювальної  записки.  Друга  складова  характеризує  якість  захисту
студентом курсової роботи. Розмір шкали складових дорівнює по 50 балів кожна.

Положення про рейтингову систему оцінки успішності студентів з курсової
роботи  кредитного  модуля  «Екологічна  інформація  та  її  обробка  –  2.  Курсова
робота» наведено в додатку Б.

1



6. Методичні рекомендації
Курсова робота складається з дев'яти завдань,  які передбачають  пошук та

обробку знайденої інформації заданим способом. 
Практичне  засвоєння  кредитного модуля  досягається  як  цілеспрямованим

підбором тематики індивідуальних занять, так і організацією процесу виконання
курсової роботи.

Курсову роботу виконують за індивідуальним завданням і оформлюють у
вигляді пояснювальної записки в електронному вигляді.

Пояснювальна записка до курсової роботи містить такі розділи.
1. Завдання до курсової роботи.
2. Оброблена у відповідності із завданням інформація .
3. Висновки по роботі в цілому. 
4. Список літератури.

Для забезпечення студентів методичною літературою розроблено методичні
вказівки до виконання курсової роботи [17].

7. Рекомендована література
7.1. Базова

1. Радовенчик В.М. Екологічна інформація та її обробка / Інформаційні 
матеріали. – 2011. – 98 с.

2. Экологическая  информация  и  принципы  работы  с  ней  /  Т.В.Гусева,
С.Ю.Дайман, М.В.Хотулева и др. – М: Эколайн. – 1998. – 177 с.

3. Ерофеев Б.Д. Экологическое право. – М: Новый Юрист. – 1998. – 688 с.
4. Экологическая  информация  в  России.  Обзорно-справочное  издание.  —

Самара:  Лаборатория  природных  экосистем  ИЭКА  “Поволжье”,  1998.  —
208 с. 

5. Фойц Стефан. Windows 3.1 для пользователя.- К.: ВНV, 1993.-617 с.
6. Закон  України  "Про  інформацію"  №2657-ХІІ  від  2  жовтня  1992  р.  /

Відомості Верховної Ради (ВВР), 1992. - №48. – С.650.
7. Закон України "Про  охорону навколишнього природного середовища" від

28.11.2002 р. N 254-IV.
8. Радовенчик  В.М.  Методичні  вказівки  до  виконання  курсової  роботи з

дисципліни " Екологічна інформація та її обробка" для напрямку підготовки
6.040106  “Екологія,  охорона  навколишнього  середовища  та  збалансоване
природокористування” денної форми навчання - Режим доступу – http  ://  eco  -
paper  .  kpi  .  ua.  

7.2. Допоміжна

1. Костенко  Ю.Т.,  Бандурка  A.M.,  Зайцев  А.И.  и  др.  Новые
информационные технологии для инженеров. - К., 1993. - 381 с.
2. Фигурнов В.З. IBM PC для пользователя. -- М., 1998. - 283 с.
3. Гусева  Т.В.  и  др.  Как  организовать  общественный  экологический
мониторинг: Руководство для общественных организаций / Под ред.  М.В.

http://eco-paper.kpi.ua/
http://eco-paper.kpi.ua/


Хотулевой. — М.: Социально-экологический Союз, 1998. — 256 с.
4. Миллер  Т.  Жизнь  в  окружающей  среде:  Программа  всеобщего
экологического образования. В 3-х томах. — М.: Прогресс, Пангея, 1993.
5. Яковлева  О.А.,  Мищенко  В.Л.,  Устюкова  В.В.  Как  защитить  ваши
экологические  права:  руководство  для  граждан  и  неправительственных
организаций / Зеленый мир, 1997, №6.
6. Персон P. Windows 95 в подлиннике.- СПбг: ВНV, 1997. - 736 с.
7. Крол Э. Все об INTERNET. - К.: BHV, 1995. - 592 с.
8. Левин Дж. Р., Бароди К. Секреты INTERNET. - К.: Диалектика, 1996. -
544 с.
9. Ботт Зд. Microsoft Office для Windows 95. - М.: Бином, 1996. - 512 с.
10. Санна П. Visual Basic для приложений.- СПб.: BHV, 1997. - 704 с.
11. Нольден М. Знакомьтесь:World Wide Web. - К.: BHV, 1996. - 336 с.
12. Костенко  Ю.Т.,  Бандурка  A.M.,  Зайцев  А.И.  и  др.  Новые
информационные технологии для инженеров. - К., 1993. - 381 с.
13. Фигурнов В.З. IBM PC для пользователя. -- М., 1998. - 283 с.

8. Інформаційні ресурси
Електронні ресурси з курсу «Екологічна інформація та її обробка», а саме:

 навчальну програму дисципліни,
 робочу навчальну програму кредитного модуля,
 робочу навчальну програму курсової роботи,
 методичні вказівки до виконання КР роботи

розміщено  за  адресою  http://www.eco-paper.kpi.ua/for-student,  а  також  у
електронному кампусі.

http://www.eco-paper.kpi.ua/for-student


Додаток А

Приклад завдання на курсову роботу

1. Набір заданого викладачем тексту в редакторі WORD з 
врахуванням заданих викладачем параметрів.

2. Побудова графічних об'єктів в редакторі WORD та вставка їх 
в набраний текст.

3. Ввід формул вбудованим редактором із вставкою їх в 
набраний текст.

4. Побудова заданих діаграм в редакторі WORD та вставка їх у 
набраний текст. 

5. Побудова таблиць в редакторі WORD та вставка їх в текст.
6. Побудова графіків та діаграм в EXCEL і вставка їх в 

набраний текст.
7. Побудова електронної таблиці з використанням заданих 

формул та обрахунок отриманих даних. Вставити таблицю в текст.
8. З допомогою пошукових систем виконати відбір інформації 

по вказаній темі в мережі INTERNET, привести вибрані джерела у вигляді 
списку в кінці тексту.

9. На основі шаблонів WORD із набраних матеріалів 
сформувати брошуру та відправити її електронний варіант на вказану 
викладачем адресу.



Додаток Б
ПОЛОЖЕННЯ

про рейтингову систему оцінки успішності студентів кредитного модуля
«Екологічна інформація та її обробка – 2. Курсова робота» спеціальності 101 Екологія спеціалізації

- Екологічна безпека інженерно-хімічного факультету
Рейтингова  оцінка  з  курсової  роботи  має  дві  складові.  Перша  (стартова)  характеризує

виконання студентом курсової  роботи та  її  результат – якість пояснювальної  записки.  Друга
складова  характеризує  якість  захисту  студентом  курсової  роботи.  Розмір  шкали  складових
дорівнює по 50 балів кожна.

Система рейтингових балів
1.Стартова складова (r1) має у своєму складі дві частини. Перша частина (r11) стосується

виконання  першого  розділу  курсової  роботи,  складова  (r12)  –  другого  розділу. Для  кожної  з
стартових складових(r11) та (r12):

- своєчасність виконання відповідної частини курсової роботи – 12–8 бали;
-  правильність  застосування  методів  розрахунку, якісної  і  кількісної  оцінки  отриманих

результатів –14–10 балів;
- обґрунтування рекомендацій щодо подальших заходів по захисту довкілля – 16–9 бали.  
- якість оформлення 8–3 бали.  
2.  Складова  захисту  курсової  роботи  (r2)  відповідним  чином  має  у  своєму  складі  дві

частини (r21) та (r22), кожна з яких оцінюється:
- ступінь володіння матеріалом 16–9 балів;
- ступінь обґрунтування прийнятих рішень та правильність висновків 25–17 балів;
- вміння захищати свою думку 9–4 балів.

Сума балів двох складових переводиться до залікової оцінки згідно з таблицею:
Бали          R=r1+r2 ЕСТS оцінка Традиційна оцінка

95-100 A Відмінно
85-94 B

Добре
75-84 C
65-74 D

Задовільно
60-64 E
<60 Fx Незадовільно

Курсову роботу не допущено до захисту F Не допущено
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