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ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

 

Найменування 

показників   

Галузь знань, 

спеціальність, ступінь 

вищої освіти 

Характеристика навчальної 

дисципліни  

денна форма навчання  

Кількість кредитів 3  

Галузь знань  

20 “Аграрні науки та 

продовольство” Нормативна 

Загальна кількість 

годин – 90 годин  

Спеціальність: 

201 «Агрономія» 

Курс  Семестр  

Змістових модулів –2  5  9-й  

Тижневе 

навантаження:  

аудиторних занять –  

4 год.  

самостійна робота 

студента – 2 год.  

Ступінь вищої освіти: 

«Бакалавр»  

Вид занять  
Кількість 

годин  

Лекції  22 год.  

Лабораторні 

заняття  
- 

Практичні 

заняття  
22 год. 

Семінарські 

заняття  
-  

Самостійна 

робота  
46 год.  

Форма контролю: іспит 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

  

2 МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

 

Метою вивчення дисципліни є формування у студентів цілісного 

уявлення про інформаційні технології в агрономії, засвоєння студентами основ 

інформаційних технологій та придбання практичних навичок щодо їх 

ефективного застосування в професійній діяльності, а також для неперервного, 

самостійного підвищення рівня своєї професійної кваліфікації на основі 

сучасних освітніх та інформаційних технологій.  

Основне завдання практичних занять – розширення і закріплення 

теоретичних знань у студентів, формування і розвиток умінь та навичок з 

використання інформаційних технологій в сільському господарстві, принципи 

застосування в агрономії, основи використання інтернет технологій. Це 

здійснюється шляхом проведення занять за відповідною тематикою з 

обов’язковим обґрунтуванням та доведенням доцільності використаних 

технологій; виконанням індивідуальних завдань.  Дана дисципліна представляє 

основу для подальшого використання інформаційних технологій в процесі 

вивчення інших дисциплін, виконання наукової роботи, а також використання в 

професійної діяльності.   

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні:  

знати: основні поняття інформаційних технологій; методи та засоби 

проведення комп’ютерної обробки даних; технології організації інформації; 

технології автоматизації офісу та програмні засоби колективного користування: 

(текстові редактори (процесори), електронні таблиці, бази даних), графічні 

редактори (векторної та растрової графіки); локальні та глобальні мережі, 

інформаційні системи; тощо;  

вміти: використовувати технічні пристрої персонального комп’ютера для 

проведення дослідницьких функцій; працювати на ПК як користувач; 

працювати в мережі Internet; опанувати  пакети автоматизації офісу та 

програмні засоби колективного користування Microsoft Office (Word, Excel, 

PowerPoint, Access, Project); ABBY Fine Reader; знаходити інформацію науково-

дослідного характеру, використовуючи електронну комп’ютерну мережу; 

зафіксувати предметну галузь та її об'єкти, вибрати програмний засіб і дібрати 

(або розробити) технологію для розв'язування поставленої задачі з конкретної 

предметної галузі 
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3 ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

 

Змістовий модуль 1. Інформація та інформаційні процеси. 

інформаційні технології  
 

Тема 1. Інформаційні технології в сільському господарстві.  

Роль інформації в сільському господарстві. Інформаційні ресурси 

аграрного сектору України. Інформаційні технології в аграрному секторі 

 

Тема 2. Організація та управління агрономічною інформацією  

Поняття інформації та основні принципи обробки даних у професійній 

діяльності. Життєвий цикл інформації та технічних засобів. Моделі 

інформаційних процесів. Технічні засоби обробки інформації. Пакети 

прикладних програм як інструментарій вирішення функціональних завдань 

 

Тема 3. Інформаційні технології планування агрономічної діяльності.  

Інформаційніа технологія управління. Автоматизація офісної діяльності 

 

Тема 4. Аналітична обробка даних 

Методо-орієнтовані ППП як інструментарій ІТ для вирішення завдань 

користувача статистичними і математичними методами 

 

Тема 5. Технології створення та обробки текстової, графічної та 

мультимедійної інформації 

Концепція електронного документу. Електронний офіс. Сучасні 

інформаційні технології автоматизації офісу. Поняття про настільні видавничі 

системи. Створення комп'ютерних публікацій. Використання систем перевірки 

орфографії й граматики, тезауруси. Використання систем двомовного 

перекладу та електронних словників. Електронний документообіг. 

 

Тема 6. Сучасні методи і засоби і засоби створення візуальних ІТ-

продуктів агрономічної діяльності. Математико-картографічне моделювання 

Візуальні професійні ІТ-продукти, що використовуються в агрономії. 

Використання даних супутникової зйомки в системах точного землеробства. 

Введення в геоінформатику 

 

Змістовий модуль 2. Технології організації інформації   

 

Тема 7. Геоінформаційні системи 

Геоінформаційні системи. Технології супутникового моніторингу 
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Тема 8 Технології пошуку та зберігання інформації 

Представлення про системи управління базами даних, пошукові 

системи в комп'ютерних мережах 

 

Тема 9. Технології організації інформації  

Технології створення та обробки текстової, графічної та мультимедійної 

інформації. Обробка числової інформації 

 

Тема 10. Телекомунікаційні технології, технології управління, 

планування та організації діяльності  

Телекомунікаційні технології. Технології пошуку та зберігання 

інформації. Технології управління, планування й організації діяльності 

 

Тема 11. Модель в діяльності агронома. Моделювання. Управління 

проектами 

Модель в діяльності людини. Моделювання. Опис (інформаційна 

модель) реального об'єкту та процесу, відповідність опису об'єкту та цілей 

опису. Використання опису (інформаційної моделі) в процесі спілкування, 

практичної діяльності, дослідження.  Економіко-математичне моделювання в 

аграрно-виробничих системах. Технології автоматизованого управління в 

аграрному підприємстві. Технології управління, планування та організації 

діяльності агронома. Автоматизація контролю їх використання. 
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4 СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Номер 

тижня 
Вид занять 

Тема заняття 

або завдання на 

самостійну роботу 

Кількість 

годин 

балів 
лк лаб 

сем. 

(пр.) 
СРС 

Змістовий модуль 1.  

 

1 

Лекція 1 

Інформаційні 

технології в 

сільському 

господарстві 

2 - - - - 

Практичне 

заняття 1 

Опанування 

принципами роботи 

інформаційно-

пошукових систем 

Internet. Електронні 

публікації. 

Інформаційні ресурси 

Internet 

- - 2 - 2,5 

Самостійна 

робота 1 

Проробка 

теоретичного 

матеріалу. Підготовка 

до лабораторної 

роботи 

- - - 4 1 

 

2 

 Лекція 2 

Організація та 

управління 

агрономічною 

інформацією 

2  - - - - 

Практичне 

заняття 2 

Стандарти та 

технології 

вирощування 

- - 2 - 2,5 

Самостійна 

робота 2 

Проробка 

теоретичного 

матеріалу. Підготовка 

до лабораторної 

роботи 

-  - - 4 1 

3  

Лекція 3  

Інформаційні 

технології 

планування 

агрономічної 

діяльності 

2 - - - - 

Практичне 

заняття 3 

Спеціалізовані 

пошукові системи. 

Спеціалізовані 

тематичні каталоги. 

Інформаційні портали.  

- - 2 - 2,5 
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Самостійна 

робота 3  

Проробка 

теоретичного 

матеріалу. 

Підготовка до 

лабораторної роботи 

- - - 4 2 

4 
Лекція 4 

Аналітична обробка 

даних 
2 - - - - 

Практичне 

заняття 4 

Засоби обробки 

табличної 

інформації. 

Розв’язування 

функціональних 

задач 

- - 2 - 2,5 

Самостійна 

робота 4 

Проробка 

теоретичного 

матеріалу. 

Підготовка до 

лабораторної роботи 

- - - 4 2 

5 

Лекція 5 

Технології створення 

та обробки текстової, 

графічної та 

мультимедійної 

інформації 

2 - - - - 

Практичне 

заняття 5 

Засоби обробки 

мультимедійної 

інформації. 

Створення сайту за 

допомогою 

конструктора сайтів 

- - 2 - 2,5 

Самостійна 

робота 5 

Проробка 

теоретичного 

матеріалу. 

Підготовка до 

лабораторної роботи 

- - - 4 2 

6 

Лекція 6 

Сучасні методи і 

засоби і засоби 

створення візуальних 

ІТ-продуктів 

агрономічної 

діяльності. 

Математико-

картографічне 

моделювання 

2 - - - - 

Практичне 

заняття 6 

Бізнес-калькулятор 

фермера  
- - 2 - 2,5 

Самостійна 

робота 6 

Проробка 

теоретичного 

матеріалу. 

- - - 4 2 
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Підготовка до 

лабораторної роботи 

7,8 

ПМК 1 

Підсумковий 

контроль за змістовий 

модуль 1 

- - - - 10 

Всього за змістовий модуль 1 -  48 год. 12 12 - 24 35 

Змістовий модуль 2.. 

9 

Лекція 7  
Геоінформаційні 

системи 
2  - - - - 

Практичне 

заняття 7  
Основи роботи в ГІС - - 2 - 3 

Самостійна 

робота 7 

Проробка 

теоретичного 

матеріалу. Підготовка 

до лабораторної 

роботи 

- - - 4 2 

10 
Лекція 8  

Технології пошуку та 

зберігання інформації 
2 - - - - 

Практичне 

заняття 8  

Робота з базами даних. 

Створення таблиць 
- - 2 - 3 

Самостійна 

робота 8 

Проробка 

теоретичного 

матеріалу. Підготовка 

до лабораторної 

роботи 

- - - 4 2 

11 

Лекція 9 
Технології 

організації 

інформації 

2  - - - - 

Практичне 

заняття 9 
Запити - - 2 - 3 

Самостійна 

робота 9 

Проробка 

теоретичного 

матеріалу. Підготовка 

до лабораторної 

роботи 

- - - 4 2 

12 

Лекція 10 

Телекомунікаційні 

технології, технології 

управління, 

планування та 

організації діяльності 

2 - - - - 

Практичне 

заняття 10  

Створення форм та 

звітів 
- - 2 - 3 

Самостійна 

робота 10 

Проробка 

теоретичного 

матеріалу. Підготовка 

до лабораторної 

роботи 

- - - 5 2 

13 Лекція 11 
Модель в діяльності 

агронома. 

Моделювання. 

2 - - - - 
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Управління 

проектами 

Практичне 

заняття 11  

Програмні продукти 

для обробки, аналізу 

та моніторингу 

сільськогосподарськи

х земель 

- - 2 - 3 

Самостійна 

робота 11 

Проробка 

теоретичного 

матеріалу. Підготовка 

до лабораторної 

роботи 

- - - 5 2 

14,15 

ПМК 2 

Підсумковий 

контроль за змістовий 

модуль 2 

    10 

Всього за змістовий модуль 2 – 42 год. 10 10 - 22 35 

    Екзамен 30 

   Всього з навчальної дисципліни - 90 год. 100 

 

5. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ПІДСУМКОВИЙ 

МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ №1 

 

1. Інформація. Властивості інформації.   

2. Види інформаційних процесів. Процес передачі інформації.   

3. Дискретне (цифрове) подання текстової, графічної, аудіо інформації й 

відеоінформації. Швидкість передачі інформації. Інформаційне суспільство.   

4. Інформатизація суспільства. Інформаційна культура.   

5. Інформаційні технології, їх класифікація. Інформатизація АПК.    

6. Розвиток та впровадження ІТ в сільському господарстві.  

7. Роль та завдання інформаційних систем в організаціях.   

8. Основні типи ІС.   

9. Автоматизовані інформаційні системи.   

10. Інформаційно-дорадчі системи.   

11. Системи підтримки прийняття рішень.   

12. Техніка та технології збору інформаційного врожаю.   

13. Інтелектуальні системи агромоніторингу.   

14. Експертні системи в сільському господарстві.   

15. Інформаційні технології та агросервіс.   

16. Агроосвіта та наука.  

17. Інформаційний ринок.   

18. Професії, пов'язані з побудовою математичних і комп'ютерних моделей, 

програмуванням, забезпеченням інформаційної діяльності індивідуумів й 

організацій.   

19. Роль інформації в сільському-господарстві. Інформаційні ресурси аграрного 

сектору.   

20. Вартісні характеристики інформаційної діяльності.   
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21. Інформаційна етика та право, інформаційна безпека.   

22. Правові норми для інформації, правопорушення в інформаційній сфері, міри 

їх запобігання.   

23. Центри обробки інформації.   

24. Державна інформаційно-консультативна служба.   

25. Спеціалізовані послуги, які надаються на вітчизняному ринку для 

інформаційного забезпечення аграрного сектора.  

26. Концепція електроного документу.   

27. Електроний офіс.   

28. Сучасні інформаційні технології автоматизації офису.   

29. Електроний документобіг.   

30. Уявлення про системи автоматизованого проектування конструкторських 

робіт. 

 

 

 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ПІДСУМКОВИЙ 

МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ №2 

 

1. Гіпертекстові технології.  

2. Мультимедійні технології.   

3. Використання інструментів спеціального програмного забезпечення і 

цифрового устаткування.   

4. Геоінформаційні системи.  

5. Математична обробка статистичних даних, результатів експерименту.   

6. Використання динамічних (електронних) таблиць для виконання завдань з 

різних предметних областей.   

7. Розв’язок систем лінійних рівнянь.   

8. Класифікація задач лінійного програмування.   

9. Геометрична інтерпретація і графічний засіб розв’язування задач лінійного 

програмування.  

10. Побудова та реалізація математичних моделей.  

11. Представлення про системи управління базами даних, пошукові системи в 

комп'ютерних мережах, бібліотечні інформаційні системи.   

12. Системи управління базами даних.   

13. Системи реального часу.  

14. Оцінка стану і прогнозування агросистем на основі методів 

кореляційнорегресійного аналізу.   

15. Економіко-математичний аналіз у агро-виробничих системах.  

16. Огляд телекомунікаційних технологій.   

17. Телекомунікаційні мережі.   

18. Використання засобів телекомунікації в колективній діяльності.   

19.  Спеціальне програмне забезпечення засобів телекомунікаційних 

технологій.   
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20. Корпоративні мережі.   

21. Ефективне використання мереж в організаціях.   

22. Тенденції розвитку мережі Internet.   

23. Технології Web, Web 2.0, Web 3.0.  

24. Інформаційні ресурси Internet для аграрного сектора.  

25. Модель в діяльності людини.   

26. Моделювання. Опис (інформаційна модель) реального об'єкту та процесу, 

відповідність опису об'єкту та цілей опису.  

27. Економіко-математичне моделювання в аграрно-виробничих системах.   

28. Технології автоматизованого управління в аграрному підприємстві.   

29. Технології управління, планування та організації діяльності людини.   

30. Автоматизація контролю їх використання. 
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Питер, 2000. -592с. 

7. Журин А.А. Самый современный самоучитель работы на компьютере. / А.А. 

Журин–М.: АСТ, 2005. –607с. 
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10. Лазер П.Н. Інструментарій і технології організації інформації в 
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11. Пахомов Е. Информационные технологии управления: Учебник для вузов. 2-

е изд. (+СD) /Е. Пахомов, А. Саак, В. Тюшняков, Издательский дом «Питер», 

2009.- 320 с 
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для вузов/А. Степанов. - Издательский дом «Питер», 2008. -768 с. 

13. Сазонець О.М. Інформатизація світогосподарського розвитку: Навч.пос./М. 

Сазонець. - К.: Центр учбової літератури, 2008.-220 с. 
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программированию‖. М., 1991. 

4. Ковалюк Т.В. Основи програмування: підручник. /Т.В.Ковалюк–К: 
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5. Корпоративные информационные системы /сост. Б.А. Железко, Ю.В. 

Дударкова.- Минск: БГАТУ, 2008.- 60 с. 

6. Міхеєв Є.К. Інформаційні системи в землеробстві. Ч.І Системи підтримки 

прийняття технологічних рішень на рівні проектування і планування. 

Херсон:, ХДУ, 2005. – 280 с.; 

 
7. ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ 

8.  
1. Навчально-інформаційний портал ТДАТУ http://nip.tsatu.edu.ua 

2. Наукова бібліотека ТДАТУ http://www.tsatu.edu.ua/biblioteka/ 

3. Джерела Інтернет. 
   

 

 

 

http://nip.tsatu.edu.ua/
http://www.tsatu.edu.ua/biblioteka/
http://www.tsatu.edu.ua/biblioteka/

