
Дисципліна Комп’ютерні програми для виконання наукової роботи 

Рівень ВО Другий (магістерський) 

Мова викладання  Українська 

Вимоги до початку 

вивчення 

Навчальна дисципліна «Комп’ютерні програми для виконання наукової 

роботи» передбачає знання з фундаментальних та спеціальних  

дисциплін: інженерної інформатики, європейського стандарту 

комп’ютерної грамотності, інформатики і статистики. 

Що буде вивчатися Комп’ютерні програми для виконання наукової роботи. Ознайомлення 

із використанням сучасних інформаційно-комунікаційних технологій 

при написанні наукової роботи, оскільки проведення наукових 

досліджень, підготовка наукових публікацій та написання дисертаційної 

роботи вимагає від здобувачів знань основ використання сучасного 

прикладного забезпечення. 

Чому це цікаво/треба 

вивчати 

Навчальна дисципліна «Комп’ютерні програми для виконання наукової 

роботи» є досить важливою у формуванні здобувачів вищої освіти 

теоретичних знань і практичних навиків щодо застосування засобів 

комп'ютерної техніки, програмного забезпечення персональних 

комп’ютерів, сучасних технологій опрацювання інженерної інформації. 

Чому можна 

навчитися/результати 

навчання (ПРН) 

ПРН 7. Планувати наукові та прикладні дослідження, обґрунтовувати 

вибір методології і конкретних методів дослідження. 

ПРН 8. Створювати фізичні, математичні, комп'ютерні моделі для 

вирішування дослідницьких, проектувальних, організаційних, 

управлінських і технологічних задач. 

ПРН 9. Застосовувати спеціалізоване програмне забезпечення та сучасні 

інформаційні технології для вирішення професійних завдань. 

Як можна 

користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

Згідно з вимогами освітньої програми здобувачі вищої освіти мають 

здобути компетентності: 

інтегральна: 

Здатність вирішувати складні завдання і проблеми у галузі 

агропромислового виробництва у процесі навчання або професійної 

діяльності, що передбачає проведення досліджень,  здійснення 

інновацій та характеризуються невизначеністю умов і вимог. 

загальні: 

ЗК 2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; 

ЗК 3. Знання та розуміння предметної області та розуміння аспектів 

професійної діяльності; 

ЗК 7. Навички використання інформаційних і комунікаційних 

технологій. 

спеціальні:  

СК 2. Здатність здійснювати наукові та прикладні дослідження для 

створення нових та удосконалення існуючих технологічних систем 

сільськогосподарського призначення, пошуку оптимальних методів їх 

експлуатації. Здатність застосовувати методи теорії подібності та 

аналізу розмірностей, математичної статистики, теорії масового 

обслуговування, системного аналізу для розв’язування складних задач і 

проблем сільськогосподарського виробництва; 
СК 3. Здатність використовувати сучасні методи моделювання 

технологічних процесів і систем  для створення моделей механізованих 

технологічних процесів сільськогосподарського виробництва; 

СК 4. Здатність застосовувати сучасні інформаційні та комп’ютерні 

технології для вирішення професійних завдань. 

Інформаційне 

забезпечення 

Робоча програма навчальної дисципліни, конспекти лекцій, навчальні 

посібники, підручники, навчально-методичні посібники, електронні 

підручники і посібники, методичні вказівки (рекомендації) до 

проведення практичних (семінарських) занять та самостійної роботи 

студентів, довідниково-інформаційні дані для розв’язання задач 

(таблиці, схеми), інтерактивні елементи, онлайн консультування. 

Форма проведення 

занять 

Лекційні, лабораторні, самостійна робота. 

Семестровий 

контроль 

Залік. 

 


