
 

Дисципліна Комп’ютерні технології у садівництві, овочівництві і виноградарстві 

Рівень ВО Другий (магістерський) 

Мова викладання  Українська 

Вимоги до початку 

вивчення 

Ефективність засвоєння змісту дисципліни «Комп’ютерні технології 

у садівництві, овочівництві і виноградарстві» значно підвищиться, 

якщо здобувач вищої освіти попередньо опанував матеріал таких 

дисциплін як: «Основи наукових досліджень в плодоовочівництві і 

виноградарстві», «Інформатика», «Прогнозування та програмування 

врожаю». 
Що буде вивчатися Вивчення дисципліни дає підґрунтя для подальшого використання 

комп’ютерної техніки в численних спеціальних методах вивчення та 

аналізу інформації а також формування у майбутніх фахівців 

сучасного рівня інформаційної та комп’ютерної культури, набуття 

практичних навичок роботи на сучасній комп’ютерній техніці та 

використання сучасних інформаційних технологій для вирішення 

різноманітних завдань у практичній діяльності за фахом. 

Чому це цікаво/треба 

вивчати 

Вивчення дисципліни дає можливість набути знань, вмінь та 

навичок, які включають основні характеристики апаратного і 

програмного забезпечення, необхідних для реалізації науково-

дослідних проектів; принципи організації та функціонування 

комп’ютерних мереж і їх сервісів; можливості інтернет-ресурсів 

аграрного спрямування; правила захисту інтелектуальної власності 

при роботі з Інтернет-ресурсами; оформлення звітів; візуалізації 

одержаних результатів; 

здійснювати пошук і збирання накопиченої у різних джерелах, 

зокрема в Internet-джерелах, фахової інформації; проводити 

комплексну обробку і аналіз інформації; створювати оптимальну 

структуру даних для зберігання первинної інформації і нового 

інформаційного продукту, одержаного в результаті обробки і аналізу 

вхідних даних; одержувати необхідні дані із створеної структури 

даних, представляти їх у графічному та інших форматах; оптимізувати 

систему обробки інформації з метою вдосконалення інформаційних 

процесів і уточнення варіантів раніше прийнятих рішень; 

використовувати інформаційно-комунікаційні технології для обміну 

інформацією, для ділового спілкування, презентації своїх досягнень 

тощо. 

Чому можна 

навчитися/результати 

навчання (ПРН) 

1. Спеціалізовані концептуальні знання фундаментальних і 

прикладних аспектів плодівництва, овочівництва та виноградарства 

на рівні новітніх досягнень, необхідні для дослідницької та/або 

інноваційної діяльності у галузі садівництва та виноградарства. 

2. Презентувати і обговорювати результати досліджень і проєктів, 

аргументи і висновки до фахівців і широкого загалу. 

3. Приймати ефективні рішення у сфері садівництва та 

виноградарства, визначати цілі та завдання, генерувати і 

порівнювати альтернативи, аналізувати сценарії та ризики. 

4. Здійснювати консультування та експертизу з питань інноваційних 

технологій у плодоовочівництві та виноградарстві. 

5. Планувати і виконувати наукові і прикладні дослідження в сфері 

садівництва та виноградарства, обирати ефективні методи і засоби 

дослідження, аналізувати їх результати, обґрунтовувати висновки. 

Як можна Згідно з вимогами освітньої програми студенти мають здобути 



користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями / 

компетентності 

компетентності:  

СК 1. Здатність керувати колективом та складними робочими 

процесами, толерантно сприймати соціальні, етнічні та культурні 

відмінності. 

СК 2. Здатність критично осмислювати і прогнозувати стан і 

перспективи розвитку садівництва та виноградарства. 

СК 3. Здатність приймати ефективні рішення за умов недостатньої 

або обмеженої інформації, чітко і недвозначно доводити знання, 

аргументацію та власні висновки до фахівців і нефахівців. 

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, інтерактивні елементи, онлайн 

консультування. 

Форма проведення 

занять 

Лекції, лабораторні, самостійна робота 

Семестровий 

контроль 

Залік  

 


