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К ількість кредитів З
Загальна кількість годин 90

Загальний опис навчальної дисципліни
Анотація курсу. Дисципліна «Прикладні комп'ютерні технології» викла

дається для здобувачів ступеня вищої освіти «Магістр» зі спеціальності 208 
«Агроінженерія» на М2 курсі у 2 семестрі.

Мета курсу - формування системи знань з прикладних комп’ютерних те
хнологій та практичних навиків роботи з прикладним програмним забезпечен
ням.

Завдання курсу - вивчення загальних положень роботи з ПК та набуття 
навичок практичного застосування прикладного програмного забезпечення.

Результати навчання (компетентності)
Компетентності, які студент набуде в результаті вивчення дисципліни

Спеціальність
Загальні ком
петентності 

(ЗК)

Спеціальні
(фахові) компетентності 

(ФК)

Результати
навчання

(РН)
208

«Агроінженерія»
ЗК2. Здатність за
стосовувати знання 
у практичних ситу
аціях.
ЗК5. Здатність пра
цювати в команді. 
ЗК6. Здатність спіл
куватися іноземною 
мовою.
ЗК7. Навички вико
ристання інформа
ційних і комуніка-

ФК1. Здатність розв’язувати 
складні управлінські задачі та 
проблеми в сфері сільськогос
подарського виробництва. 
ФК2.3датність здійснювати 
наукові та прикладні дослі
дження для створення нових та 
удосконалення існуючих тех
нологічних систем сільського
сподарського призначення, 
пошуку оптимальних методів 
їх експлуатації. Здатність за-

РН 9. Застосову
вати спеціалізо
ване програмне 
забезпечення та 
сучасні інформа
ційні технології 
для вирішення 
професійних за
вдань
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ційних технологій. стосовувати методи теорії по
дібності та аналізу розмірнос
тей, математичної статистики, 
теорії масового обслуговуван
ня, системного аналізу для 
розв’язування складних задач і 
проблем сільськогосподарсь
кого виробництва.
ФКЗ. Здатність використову
вати сучасні методи моделю
вання технологічних процесів і 
систем для створення моделей 
механізованих технологічних 
процесів сільськогосподарсь
кого виробництва.
ФК4. Здатність застосовувати 
сучасні інформаційні та 
комп’ютерні технології для 
вирішення професійних за
вдань.
ФК5. Здатність розв’язувати 
задачі оптимізації і при 
ефективні рішення з питань 
використання машин і техніки 
в рослинництві, тваринництві, 
зберіганні, первинній обробці і 
транспортуванні сільськогос
подарської продукції.
ФК6. Здатність проектувати й 
використовувати мехатронні 
системи машин і засоби меха
нізації сільськогосподарського 
виробництва.
ФК8. Здатність використову
вати методи управління й пла
нування матеріальних та 
пов’язаних з ними інформа
ційних і фінансових потоків 
для підвищення конкурентосп
роможності підприємств. 
ФКІО.Здатність організовувати 
процеси сільськогосподарсько
го виробництва на принципах 
систем точного землеробства, 
ресурсозбереження, оптималь
ного природокористування та 
охорони природи; використо
вувати сільськогосподарські 
машини та енергетичні засоби, 
що адаптовані до використан
ня у системі точного земле
робства.
ФК14.3датність гарантувати 
екологічну безпеку у сільсько-



господарському виробництві.



Орієнтовний перелік тем лекцій

1. Загальні відомості про Microsoft Access
2. Робота з таблицями у Access
3. Створення запитів у Access
4. Робота з запитами у Access
5. Функції. Редагування і аналіз даних за допомогою запитів
6. Форми та звіти у Access

Орієнтовний перелік тем лабораторних занять

1. Знайомство з СУБД Access
2. Створення та редагування таблиць СУБД Access
3. Зв'язки таблиць. Сортування і фільтрація у СУБД Access
4. Створення однотабличних запитів у СУБД Access
5. Створення багатотабличних запитів у СУБД Access
6. Створення параметричних запитів у СУБД Access
7. Створення форм у СУБД Access
8. Створення звітів у СУБД Access

Політика курсу

S  Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання. За пропуски 
занять без поважної причини здобувач вищої освіти буде неатестований з даної 
дисципліни. Усі пропущені заняття мають бути відпрацьовані під час консуль
тацій або на Освітньому порталі університеті.
S  Через об’єктивні причини (наприклад, карантин, хвороба, участь у конфере

нції, науковому проекті, міжнародному стажуванні) навчання може відбуватись 
в on-line формі на Освітньому порталі ТДАТУ з використанням системи Moodle 
або за посередництва інших інформаційно-комунікаційних платформ чи техно
логій за погодженням із викладачем курсу.
S  Списування під час виконання контрольних заходів, диференційованого за
ліку та екзамену заборонені, зокрема із використанням мобільних гаджетів, ко
мунікаційних засобів тощо.
S  Презентації та виступи мають бути авторськими (оригінальними).
S  Здобувач вищої освіти повинен дотримуватися академічної етики: виявляти 
дисциплінованість, вихованість, доброзичливість, чесність, відповідальність, 
дбайливо ставитись до обладнання та книжкового фонду ТДАТУ, виконувати 
графік освітнього процесу.
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