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СИЛАБУС (SYLLABUS)
1. Опис навчальної дисципліни
Збалансоване природокористування та сталий
Дисципліна
розвиток екосистем
Третій (освітньо-науковий)
Освітній ступінь
Інформаційні технології
Галузь знань
Комп’ютерні науки
Спеціальність
Кількість годин - 90
Загальна
Кількість кредитів – 3
характеристика
Форма підсумкового контролю – залік
дисципліни
Курс – 2, 3
Відділ прикладної інформатики
Вивчення дисципліни базується на знаннях,
Пререквізити
отриманих студентами при вивченні дисциплін:
комп’ютерні
науки,
екологічна
безпека,
техноекологія, моніторинг довкілля та ін.
В дисципліні розглянуто сучасні підходи до
Анотація
охорони
та
раціонального
використання
основних життєзабезпечуючих ресурсів з
використанням інформаційних технологій та
дистанційного зондування: основні
сучасні
проблеми
природокористування та їх
глобальний характер; організація системи
управління природокористуванням України;
технологічна оптимізація природокористування
та інвестиційна політика в умовах обмежених
природних ресурсів.
Розглянуто поняття Стратегії сталого розвитку
людства, Порядок денний до 2030 року та. 17
цілей сталого розвитку людства Індикатори
сталого розвитку для галузей економіки України.
Методи навчання

лекція (оглядова/тематична);
семінарські/практичні (презентація/дискусія)

Результати
навчання
(компетентності)

Компетентність у визначенні ступінів
використання природних ресурсів, отримання
дозволів, ліцензій, квот за допомогою
моніторингу з використанням інформаційних
технологій. Компетентність в системі нормувань
та обмежень. Здатність робити прогноз з
використанням ГІС і ДЗЗ.

В результаті
навчання аспірант
повинен:

ЗК-2.
Здатність
генерувати
нові
ідеї
(креативність).
ЗК-6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу
інформації з різних джерел
ФК-2. Здатність аналізувати предметну область,
ідентифікувати, класифікувати та описувати
проблеми, знаходити методи й підходи до їх
розв’язання, формулювати вимоги та оцінювати
результати.
ФК-3. Здатність розвивати й реалізовувати нові
конкурентоздатні ідеї в галузі інформаційних
технологій.
українська
Денна, заочна

Мова викладання
Форма викладання

2. Інформація про викладача
Волошкіна Олена Семенівна
Викладач
Доктор технічних наук
Науковий ступінь
Провідний науковий співробітник відділу
Посада
природних ресурсів
03186, м.Київ, Чоколівський бульвар,13,
Адреса закладу
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E-mail
(044) 245-8797
Контактний
телефон

3.

Календарно-тематичний план (схема вивчення курсу)

Назви тем

Тема 1: Глобальний
характер сучасних
проблем
природокористуванням
із застосуання ГІСтехнології і ДЗЗ.
Лекція1. Вступ.
Антропогенне
перетворення
екосистем,
агробіоценозів. Основні
поняття про
збалансований
розвиток суспільства та
збалансоване
природокористування.
Сучасні підходи до
охорони та
раціонального
використання основних
життєзабезпечуючих
ресурсів з
використанням
інформаційних
технологій та
дистанційного
зондування Землі.
Лекція2
Асиміляційний
потенціал
навколишнього
середовища.
Економічний оптимум
забруднення
навколишнього
середовища.
Організація системи
управління
природокористуванням.
Л
е
к
ц
і

Кількість навчальних годин
Форми
Усього
Лекції
Практичні Самостійна контролю
годин
(семінарські)
робота
(кредитів)
заняття
аспірантів
90 год
50 год
20год
20 год
30 год
18 год
8 год
8 год
Участь у
дискусії,
тестування

та об’єктних планів дій,
програм з охорони
довкілля та розвитку
системи регулювання
екологічної безпеки,
механізми інтеграції
екологічної складової у
стратегію та плани
соціальноекономічного розвитку.
Тема 2: Охорона та
раціональне
використання основних
життєзабезпечуючих
ресурсів. Застосування
інформаційних
технологій для
створення баз даних.
Лекції 1-3.Кількісний
та якісний аналіз
водного фонду
України. Учасники
водогосподарського
комплексу. Вплив
антропогенних
факторів на стан
водних ресурсів.
Санітарні умови скиду
стічної води у природні
об’єкти.
Тема 3: Стратегія
збалансованого та
раціонального
природокористування і
ресурсозбереження.
Індикатори сталого
розвитку.
Лекція 1-2. Сталий
розвиток. Індекс живої
планети. Поняття
екологічного відбитку.
Стратегія сталого
розвитку людства.
Порядок денний до
2030 року. 17 цілей
сталого розвитку
людства.
Лекція 3. Поняття про
індикатори сталого
розвитку. Перелік

30 год

18 год

8 год

6 год

Участь у
дискусії,
тестування

30 год

14 год

4 год

6 год

Участь у
дискусії,
тестування

основних екологічних
показників для
проведення оцінки
стану навколишнього
середовища та
приклади їх
застосування для країн
Східної Європи.

4.Перелік навчальних робіт та їх оцінка
Види робіт

Форми
контролю
УД, Т

залік

Тема 2: : Охорона та раціональне

УД, Т

залік

використання основних життєзабезпечуючих
ресурсів. Застосування інформаційних
технологій для створення баз даних.
Тема 3: Стратегія збалансованого та
раціонального природокористування і
ресурсозбереження
Індикатори сталого розвитку.

УД, Т

залік

Тема 1: Глобальний характер сучасних

Оцінювання

проблем природокористуванням із застосуання
ГІС-технології і ДЗЗ.
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