
 

Дисципліна Сучасні інформаційні технології. 

Рівень ВО 
перший (бакалаврський). 

Мова викладання  Українська. 

Вимоги до початку 

вивчення 

Вимогами до початку вивчення дисципліни “Сучасні інформаційні 

технології” є забезпечення достатнього рівня знань з оптимізації 

параметрів технічних систем на основі використання комп’ютерних 

технологій та навики з розробки і використанням інформаційних 

систем. 

Що буде вивчатися У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти 

повинен знати: роль інформаційних технологій в наукових 

дослідженнях; сфери використання комп’ютерних мереж; пошуку 

інформації в мережі Інтернет; значення та способи застосування 

статистичних методів; вироблення навичок побудови звітності з 

використанням сучасних інформаційних технологій. Вміти: описувати 

та досліджувати математичні моделі, зокрема дискретні моделі; 

обґрунтовувати та вибирати методи і підходи для розв’язування 

теоретичних і прикладних задач у галузі комп’ютерних наук; 

інтерпретувати отримані результати; виявляти закономірності 

випадкових явищ, застосовувати методи статистичної обробки даних та 

оцінювання стохастичних процесів реального світу; будувати логічні 

висновки з використання формальних мов і моделей алгоритмічних 

обчислень; розробляти обчислювальні моделі та алгоритми чисельного 

розв’язання задач математичного моделювання. 

Чому це цікаво/треба 

вивчати 

Навчальна дисципліна “Сучасні інформаційні технології” є досить 

важливою у формуванні в здобувачів вищої освіти теоретичних і 

практичних знань для розв’язування складних спеціалізованих задач та 

практичних проблем у галузі агропромислового виробництва, що 

передбачать застосування певних знань та вмінь, технологічних методів 

та прийомів і характеризуються комплексністю та невизначеністю умов. 

Чому можна 

навчитися/результати 

навчання (ПРН) 

ПР 2. Володіти інформацією чинних нормативно-правових документів, 

законодавства, галузевих стандартів професійної діяльності в установах, 

на виробництвах, організаціях галузі/сфери (відповідно до 

спеціалізації). 

ПР 4. Розуміти особливості комунікації, взаємодії та співпраці в 

міжнародному культурному та професійному контекстах. 

ПР 6. Доносити зрозуміло і недвозначно професійні знання, 

обґрунтування і висновки до фахівців і широкого загалу державною та 

іноземною мовами. 

ПР 7. Аналізувати та оцінювати ризики, проблеми у професійній 

діяльності й обирати ефективні шляхи їх вирішення. 

ПР 12. Уміти проектувати і реалізувати навчальні/розвивальні проекти. 

ПР 16. Знати основи і розуміти принципи функціонування 

технологічного обладнання та устаткування галузі (відповідно до 

спеціалізації).  

ПР 17. Виконувати розрахунки, що відносяться до сфери професійної 

діяльності. 

ПР 19. Уміти обирати і застосовувати необхідне устаткування, 

інструменти та методи для вирішення типових складних завдань у 

галузі (відповідно до спеціалізації). 

ПР 21. Застосовувати міжнародні та національні стандарти і практики в 

професійній діяльності. 

Як можна 

користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями 

Згідно з вимогами освітньої програми здобувачі вищої освіти мають 

здобути компетентності: 

ЗК 5. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

ЗК 6. Навички використання інформаційних і комунікаційних 



(компетентності) технологій. 

ЗК 7. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.  

ЗК 10. Здатність виявляти ініціативу та підприємливість. 

СК 1. Здатність застосовувати освітні теорії та методології у 

педагогічній діяльності. 

СК 3. Здатність керувати навчальними/ розвивальними проектами. 

СК 5. Здатність використовувати сучасні інформаційні технології та 

спеціалізоване програмне забезпечення та інтегрувати їх в освітнє 

середовище. 

СК 7. Здатність аналізувати ефективність проектних рішень, пов’язаних 

з підбором, експлуатацією, удосконаленням, модернізацією 

технологічного обладнання та устаткування галузі/сфери відповідно до 

спеціалізації. 

СК 8. Здатність використовувати відповідне програмне забезпечення 

для вирішення професійних завдань, відповідно до спеціалізації. 

СК 10. Здатність упроваджувати ефективні методи організації праці 

відповідно до вимог екологічної безпеки, безпеки життєдіяльності та 

охорони і гігієни праці. 

Інформаційне 

забезпечення 

Робоча програма навчальної дисципліни, конспекти лекцій, навчальні 

посібники, підручники, навчально-методичні посібники, методичні 

рекомендації до проведення практичних занять та самостійної роботи. 

Форма проведення 

занять 

Лекційні, практичні заняття, індивідуальні завдання, самостійна робота. 

Семестровий 

контроль 

Залік. 

 


