
АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

ІНФОРМАЦІЙНІ ТА ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ГАЛУЗІ 

 Вивчення дисципліни сприятиме можливостям майбутнього науковця 

використовувати комп’ютерні технології для одержання, обробки та 

використання наукової інформації, а також в процесі виробництва і переробки 

продукції тваринництва.   

Мета навчальної дисципліни - теоретична і практична підготовка 

здобувачів вищої освіти освітнього ступеня доктор філософії щодо збору, 

систематизації та використання інформаційних комп’ютерних технологій та 

програмних засобів для обробки інформації та її використання в процесі 

виробництва і переробки продукції тваринництва.   

Завданням навчальної дисципліни є надання здобувачам вищої освіти 

знань і умінь з оброблення одержаної інформації з допомогою новітніх 

інструментальних засобів та застосування комп’ютерних технологій для 

аналізу технологічних процесів  в тваринництві.  

Сформовані компетентності: 

 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу нових та 

комплексних ідей, впевненості у собі, розвитку відповідних компетентностей. 

 Знання та розуміння професійної діяльності, науки, інновацій та 

переоцінки існуючих знань і професійної практики. 

 Здатність до використання академічної української й іноземної мови у 

професійній діяльності та дослідженнях.  

 Здатність планувати, реалізувати та коригувати послідовність процесу 

наукового дослідження з дотриманням належної академічної доброчесності.  

 Здатність працювати в команді та володіти навичками міжособистісної 

взаємодії. 

 Здатність розробляти та управляти проектами і технологіями в галузі, 

створювати науковий продукт.  

 Здатність демонструвати значну авторитетність, інноваційність, 

самостійність, академічну й професійну доброчесність, відданість розвитку 

нових ідей у контексті професійної та наукової діяльності.  

 Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів), соціально 

відповідально і громадянськи свідомо.  

 Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих 

зобов’язань.  

 Здатність до безперервного саморозвитку та самовдосконалення.  

 Здатність використовувати професійні знання й уміння в галузі біології 

та тваринництва. 

 Здатність знати програмні засоби та методи обробки наукової 

інформації, використовувати сучасні інформаційні технології у професійній 

діяльності та на виробництві. 

 Здатність до підприємництва та впровадження у виробництво науково-

обґрунтованих результатів дослідження. 

 



2 
 

Програмні результати навчання 

 Володіти гуманітарними, природничо-науковими й професійними 

знаннями; формулювати ідеї та концепції з метою використання в роботі 

різного спрямування. 

 Вміння виявляти наукові задачі та проблеми у галузі тваринництва, 

технології виробництва і переробки продукції та вирішувати їх через 

створення нових чи удосконалених технологічних рішень. 

 Знання та розуміння основних теоретичних понять у галузі 

інформаційних технологій та інформаційних систем. Вміння проводити 

обробку великих масивів даних, результатів експериментальних досліджень за 

допомогою сучасних інформаційних та комунікаційні технології, 

впроваджувати інноваційні інформаційні системи в практичній діяльності та 

на виробництві. 

 Створювати нові знання через оригінальні дослідження, якість яких 

може бути визнана на національному і міжнародному рівнях. 

 Здійснювати впровадження у виробництво і навчальний процес 

досягнень науки, передових технологій з виробництва й переробки продуктів 

тваринництва. 

Програма навчальної дисципліни: 
Тема 1.  Розвиток інформаційних систем та технологій у різних галузях 

народного господарства України і світу. 

Тема 2. Сучасні інформаційні технології в галузі тваринництва. 

Тема 3.   Інноваційні технології  збору та обробки наукової  інформації 

Тема 4.  Поняття баз даних, знань і моделей, сховищ  даних.  

Тема 5.  Системний підхід в комп'ютерних технологіях обробки 

інформації.     

Тема 6. Різновиди комп’ютерних технологій в сучасних 

комп’ютерних системах. Обробка наукової інформації.  

Тема 7.  Основні завдання та функції інтегрованих пакетів технологій 

Intranet тa Internet. 

Тема 8. Склад та характеристика основних видів підтримки 

інформаційних технологій. Постановка і алгоритм розв’язання задач.  

Тема 9. Зміст і структура управлінських інформаційних систем і 

технологій у тваринництві.  

Тема 10. Автоматизовані робочі місця спеціалістів у тваринництві. 

Тема 11.  Математико-статистичні методи обробки наукової інформації.  

Тема 12. Пакети програмного комп’ютерно забезпечення у молочному і 

м’ясному скотарстві, свинарстві, вівчарстві, птахівництві. 

Тема 13.  Впровадження інформаційних телекомунікацій в практику 

виробництва продукції тваринництва. 

Трудомісткість 
Загальна кількість годин – 180 

Кількість кредитів – 6 

Форма семестрового контролю –залік 
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Система оцінювання знань: 

Поточний контроль – оцінювання виконання завдань на практичних 

заняттях, виконання самостійної роботи та тестових завдань. 

Підсумковий контроль – залік у першому семестрі. 
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