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Пререквізити навчальної дисципліни: знання інформатики (розділи 

прикладне програмне забезпечення та комп’ютерні мережі). 



Постреквізити: Переддипломна практика та оформлення кваліфікаційної 

роботи. 

Характеристика дисципліни 

Призначення навчальної дисципліни: Дисципліна «Інформаційні 

технології» є дисципліною самостійного вибору навчального закладу та 

направлена на вивчення загальних аспектів будови та принципу функціонування 

сучасних персональних комп’ютерів, системних і прикладних програм, які 

сприяють найбільш ефективному вирішенню завдань, що виникають у 

професійній діяльності. 

 

Мета викладання навчальної дисципліни: формування у студентів 

системи знань і вмінь у галузі організації та функціонування комп’ютерних 

систем, а також їх застосування у професійній діяльності. 

 

Задачі курсу – відповідно до Освітньо-професійної програми здобувачі 

освітньо-професійного ступеня вищої освіти «Молодший бакалавр» зі 

спеціальності 201 «Агрономія» повинні  

знати:  

 аспекти будови та структурну схему персонального комп’ютера,  

 призначення та загальні принципи функціонування її складових; 

 призначення та використання системного  програмного 

забезпечення;призначення та використання сервісного програмного 

забезпечення; 

 призначення, основні функції, принципи роботи прикладних програм 

загального використання (текстовий редактор, електронні таблиці, 

системи керування базами даних, редактор презентацій); 

 принципи роботи  комп’ютерних мереж та інформаційно-пошукових 

систем; 

 пріоритетні напрями застосування комп’ютерних технологій у своїй 

спеціальності, структуру, основні функції, принципи роботи 

спеціального програмного забезпечення, автоматизованих робочих 

місць;технологію підготовки даних для вирішення професійних завдань;  

 шляхи проникнення в систему комп’ютера вірусів та методи боротьби з 

ними; 

вміти: 

 виконувати операції з об’єктами в середовищі операційної системи 

Windows;  

 готувати документи в середовищі текстових редакторів; 

 працювати з електронними таблицями, базами даних; 

 створювати та використовувати електронні презентації;працювати з 

ресурсами комп’ютерних мереж;  

 працювати з інформаційно-пошуковими системами; 

 використовувати автоматизовані системи для обробки інформації; 

 застосовувати знання з дисципліни у навчальному процесі та на 

виробництві. 

 



Навчальна дисципліна направлена на досягнення компетентностей 

Освітньо-професійної програми:  

Загальні компетентності (ЗК): 

– Знання і розуміння предметної області, здатність до абстрактного 

мислення, аналізу та синтезу (ЗК 03). 

– Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями та пошуку (ЗК 06) 

– Здатність генерувати нові ідеї (креативність) (ЗК 07). 

– Здатність використовувати інформаційні та інші новітні технології (ЗК 

13). 

Фахові компетентності (ФК): 

– Здатність володіти навичками оцінювання, інтерпретації й синтезу 

теоретичної інформації, практичних, виробничих і дослідних даних в галузях 

сільськогосподарського виробництва (ФК 3); 

– Здатність до вміння застосування методів статистичної обробки даних, 

пов’язаних з технологічними, селекційними та іншими дослідженнями в 

агрономії (ФК 4); 

– Дотримання норм наукової етики, авторського і суміжних прав 

інтелектуальної власності; державної та міжнародної систем правової охорони 

інтелектуальної власності (ФК 11); 

– Здатність впроваджувати та застосовувати знання та навички з 

діловодства, документоведення, обліку та звітності управлінських, 

статистичних, технологічних процесів в сільськогосподарському виробництві 

(ФК 13). 

– Здатність застосовувати математичні, статистичні, аналітичні, 

моніторингові методи збору, обробки та узагальнення інформації (ФК 15). 

Навчальна дисципліна направлена на забезпечення програмних 

результатів навчання (ПРН): 

– Здатність демонструвати та застосовувати знання із програмного 

забезпечення, інформаційних, інноваційних технологій в обсязі, необхідному 

для освоєння загально - та спеціалізовано-професійних дисциплін (ПРН 5); 

– Здатність використовувати економічні, аналітичні та статистичні методи 

опрацювання даних у сільськогосподарському виробництві (ПРН 6); 

– Здатність володіти на операційному рівні методами спостереження, 

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

підтримання стабільності агроценозів із збереженням природного різноманіття 

(ПРН 7); 

– Здатність координувати, інтегрувати й удосконалювати організацію 

виробничих процесів у сільськогосподарському виробництві (ПРН 11); 

– Вміти знаходити, аналізувати та оцінювати інформацію в різних базах 

даних, літературних та інформаційних джерелах (ПРН 15); 

– Проводити звітність, облік та статистику фінансового стану 

сільськогосподарського підприємства (ПРН 22); 

– Здатність вести документацію з діловодства та застосовувати програмне 

забезпечення в документообігу на підприємстві (ПРН 23); 

– Аналізувати та презентувати результати виробничих показників та 

постійно підвищувати якість сільськогосподарської продукції (ПРН 26). 

 

 



План вивчення навчальної дисципліни 

 

№ 
тижня 

Назва теми 
Форма 

вивчення та 
кількість годин 

Завдання до 
самостійної роботи 

студента (СРС) 
1 Вступ. Предмет, завдання та 

зміст дисципліни. Апаратне 
забезпечення ПК. 

Лекція (2 год), 
СРС (6 год) 

Роль дисципліни у 
формуванні сучасного 
фахівця сільського-
сподарського виробни-
цтва. Зв’язок з іншими 
дисциплінами навчаль-
ного плану. Основні 
напрями застосування 
комп’ютерної  техніки. 
Призначення, структу-
ра і класифікація 
технічних засобів 
інформаційних систем 

2 Операційна система 
Windows. 

Лекція (2 год), 
практичне 
заняття (2 год) 
СРС (6 год) 

Відомості про операці-
йну систему Windows. 
Робота з довідковою 

інформацією. Панель 

задач. Головне меню 

Windows . Вікна  

Windows . Робота з 

довідковою інформа-

цією. 
3 Сервісне програмне 

забезпечення. 

СРС (6 год) Основні поняття про 

архівацію. Програми-

архіватори. Архіватор 

WinRar. Архівування 

об’єктів у WinRar. 
4 Сучасні пристрої зберігання і 

перенесення інформації. 

СРС (6 год) Сучасні пристрої 

зберігання і перене-

сення інформації 
5 Текстовий процесор Microsoft 

Word. Створення документа, 

введе-ння і редагування 

тексту. Налаштування 

параметрів роботи, екранного 

вигляду текстового 

процесора. 

Лекція (2 год), 
практичне 
заняття (2 год), 
СРС (4 год) 

Призначення та 

можливості текстового 

процесора  Microsoft 

Word. Створення і 

збере-ження нового 

документа. Параметри 

роботи, екранного 

вигляду текстового 

процесора. 
6 Робота з графічними об’єкта-

ми в документі. Оформлення 
сторінок. Автозміст. 

Практичне 
заняття (2 год) 
СРС (4 год) 

Створення таблиць та 
опрацювання 
табличних даних. 

7 Табличний процесор 
Microsoft Excel. 
Використання математичних, 

Лекція (2 год), 
практичне 
заняття (4 год), 

Введення і редагування 
даних. Форматування 
книг. Формули та 



статистичних та логічних 
функцій, функції дата-час, 
текстові. Абсолютна та 
відносна адресація, 
іменований діапазон. 
Сортування та фільтрація 
даних. 

СРС (6 год) функції в Excel. 
Використання фільтрів 
для виконання завдань 

8 Умовне форматування. 
Побудова діаграм та графіків 
Розвязування фахових задач з 
викрриистанням надбудови 
“Пошук рішень” 

Лекція (2 год), 
практичне 
заняття (4 год) 
СРС (6 год) 

Налаштування 
параметрів роботи. 
Побудова діаграм та 
графіків 
Розвязування фахових 
задач з 
викрриистанням 
надбудови “Пошук 
рішень” 

9 Створення баз даних і 
таблиць. 

СРС (6 год) Проектування 
структури баз даних. 

10 Редактор презентацій 
Microsoft PowerPoint. 

Лекція (2 год), 
практичне 
заняття (4 год), 
СРС (4 год) 

Засоби підготовки і 
подання презентацій. 

11 Спеціальне програмне 
забезпечення. Хмарні 
технології. 

СРС (6 год) Обробка 
експериментальних 
даних онлайн 
засобами. 
Інформаційно-
пошукові системи. 

 

Каталог ресурсів 
1. Глинський Я.М. Практикум з інформатики: навч. посіб./ Я.М.Глинський.–
Львів: Деол, 2017.–234 с. 

2. Кашуба  Н. Управління інноваційними процесами в АПК./ Н. Кашуба.– 

АПК: економіка і управління, 2017, № 4.–51–56 с. 
3. Редько М. М. Інформатика та комп’ютерна техніка./ М. М. Редько.– 
Вінниця: Нова книга, 2016. –256 с. 
4. Пушкар О. І., Інформатика. Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології./ 
О.І. Пушкар. – Київ: Видавничий центр “Академія”, 2017.– 592 с. 
5. Клочков  А.В., Механізація та комп’ютеризація сільськогосподарського 
виробництва в XX столітті і сучасні перспективи / Трактори та 
сільськогосподарські машини. – 2015. – № 2.–.3–6 с. 
6. Соболь Б.В. та ін. Інформатика: підручник. Ростов-на-Дону: Фенікс, 2017. 
– 446с. 
7. Глинський Я.М., Ряжська В.А. Інтернет. Сервіси. НТМL i web-дизайн: 
навч. посіб. – 2-е доп. вид. – Львів: Деол, СПД Глинський, 2018. – 192 с.  

 

Контроль знань. Планується проведення поточного контролю під час аудиторних 

занять, контроль якості виконання СРС; рубіжного контролю у формі захисту 

практичних робіт; підсумкова атестація у формі диференційованого заліку.  

Поточний контроль - 30%  

Контроль СРС  - 30%  



Захист ЛР   - 40% 

Поточний і рубіжні контролі не менше 60%. Підсумковий контроль не 

менше- 30%. 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

ОцінкаECTS Оцінка за національною шкалою 

90 – 100 А відмінно 

82-89 В 
добре 

74-81 С 

64-73 D 
задовільно 

60-63 Е  

35-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

0-34 F 
незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням дисципліни 

 

Політика курсу 

Курс передбачає індивідуальну та групову роботу, обов’язковість 

відвідування занять, активну участь в обговоренні питань, попередню 

підготовку до лекцій і практичних занять. Усі завдання, передбачені програмою, 

мають бути виконані у встановлений термін. Якщо здобувач вищої освіти 

відсутній з поважної причини, він/вона презентує виконані завдання під час 

консультації викладачу. Під час роботи над індивідуальними завданнями 

недопустимо порушення академічної доброчесності.  


