
АНОТАЦІЯ 

навчальної дисципліни 

 

Інформаційні технології 

Назва дисципліни Інформаційні технології 

Назва компетентності,  

на розвиток якої 

спрямована 

дисципліна 

ЗК 3. Знання і розуміння предметної області, здатність 

до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК 6. Здатність вчитися і оволодівати сучасними 

знаннями та пошуку. 

ЗК 7. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

ЗК 9. Здатність працювати в команді. Дотримання 

норм наукової етики, авторського і суміжних прав 

інтелектуальної власності; державної та міжнародної 

систем правової охорони інтелектуальної власності. 

ЗК 12. Здатність зберігати та примножувати знання про 

природу і суспільство, технології, співпрацювати з 

фахівцями інших галузей з метою покращення 

економіки підприємства. 

ЗК 14 Здатність до комунікації, автономної роботи до 

прояву ініціативності та підприємництва. 

ЗК 3 Знання і розуміння предметної області, здатність 

до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК 6 Здатність вчитися і оволодівати сучасними 

знаннями та пошуку. 

ЗК 7 Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

ЗК 13 Здатність використовувати інформаційні та інші 

новітні технології. 

ФК 3. Здатність володіти навичками оцінювання, 

інтерпретації й синтезу теоретичної інформації, 

практичних, виробничих і дослідних даних в галузях 

сільськогосподарського виробництва. 

ФК 4. Здатність до вміння застосування методів 

статистичної обробки даних, пов’язаних з 

технологічними, селекційними та іншими 

дослідженнями в агрономії. 

ФК 11. Дотримання норм наукової етики, авторського і 

суміжних прав інтелектуальної власності; державної та 

міжнародної систем правової охорони інтелектуальної 

власності. 

ФК 13. Здатність впроваджувати та застосовувати 

знання та навички з діловодства, документоведення, 

обліку та звітності управлінських, статистичних, 

технологічних процесів в сільськогосподарському 

виробництві. 

ФК 15. Здатність застосовувати математичні, 

статистичні, аналітичні, моніторингові методи збору, 



 

Результати навчання (уміння та навички): 

ПРН 5. Здатність демонструвати та застосовувати знання із програмного 

забезпечення, інформаційних, інноваційних технологій в обсязі, необхідному для 

освоєння загально - та спеціалізовано-професійних дисциплін. 

ПРН 6. Здатність використовувати економічні, аналітичні та статистичні 

методи опрацювання даних у сільськогосподарському виробництві. 

ПРН 7. Здатність володіти на операційному рівні методами спостереження, 

опису, ідентифікації, класифікації, а також культивування об’єктів і підтримання 

стабільності агроценозів із збереженням природного різноманіття. 

ПРН 11. Здатність координувати, інтегрувати й удосконалювати організацію 

виробничих процесів у сільськогосподарському виробництві. 

ПРН 15. Вміти знаходити, аналізувати та оцінювати інформацію в різних базах 

даних, літературних та інформаційних джерелах. 

ПРН 22. Проводити звітність, облік та статистику фінансового стану 

сільськогосподарського підприємства 

ПРН 23. Здатність вести документацію з діловодства та застосовувати 

програмне забезпечення в документообігу на підприємстві. 

ПРН 26. Аналізувати та презентувати результати виробничих показників та 

постійно підвищувати якість сільськогосподарської продукції. 

 

Зміст навчальної дисципліни: 

Тема 1. Місце і роль інформаційних технологій у сучасному сільському 

господарстві. 

Тема 2. Апаратне забезпечення ПК. 

Тема 3. Операційна система Windows. 

Тема 4. Сервісне програмне забезпечення. 

Тема 5. Текстовий процесор MS Word. 

Тема 6. Табличний процесор MS Excel. 

обробки та узагальнення інформації. 

Викладач Постова С.А. 

Цикл дисциплін  

(загальна, або 

професійна підготовка) 

Цикл професійної підготовки 

Освітній ступінь  Молодший бакалавр 

Терміни вивчення 

дисципліни (рік, 

семестр) 

2 курс, 1 семестр 

Обсяг дисципліни 

(год/кредити ЕКТС ) 

90/3 

Аудиторні години 30 

Форма контролю семестрова 

Вхідні вимоги до 

студентів,  

які хочуть обрати 

дисципліну 

Без обмежень 



Тема 7. Редактор презентацій MS PowerPoint. 

Тема 8. Спеціальне програмне забезпечення. 

Тема 9. Хмарні технології. 

 


