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1. Мета навчальної дисципліни 
 

Основною метою навчальної дисципліни «Інформаційні технології в рибництві» є 
вивчення методів та способів збирання, зберігання, оброблення, відображення, передачі та 
розповсюдження інформації за допомогою засобів комп’ютерної техніки та використання 
сучасних пакетів прикладних програм для розв’язування фахових задач в рибництві. 

 
2. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування  
показників  

Галузь знань, 
спеціальність, освітній 

ступінь 

Характеристика  
навчальної дисципліни 

денна форма заочна форма 

Кількість кредитів – 5 
Галузь знань 

20 «Аграрні науки та 
продовольство» 

нормативна 

Модулів – 1 

Спеціальність 
207 «Водні біоресурси та 

аквакультура» 

Рік підготовки: 
Змістових модулів – 2 1-й   
Індивідуальне завдання  
(алгоритм і програма) Семестр 

Загальна кількість годин − 150 
1-й  

Лекції 

Тижневих годин для денної 
форми навчання: 
аудиторних – 3 
самостійна  робота студента:  − 5 

Освітній ступінь: 
магістр 

22 год.  
Практичні, семінарські 
26 год. – 

Лабораторні 
  

Самостійна робота 
102 год.  
Індивідуальні завдання:  

– – 
Навчальна практика 

 - 
Вид контролю: 

залік  
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3.  Передумови для вивчення дисципліни 
Попередні вимоги до опанування начальної дисципліни «Інформаційні технології в 

рибництві» передбачають: знання з основ інформатики та комп’ютерної техніки, 
архітектури персональних комп’ютерів, форми представлення інформації в комп’ютерних 
системах і програмні принципи її автоматичної обробки, стандартні програми, що входять 
до складу операційних систем, а також уміння використовувати пакети прикладних 
програм (текстові і табличні процесори) та обчислювальну техніку для пошуку і зберігання 
інформації, виконання розрахунків та подання даних в графічній формі. 
 

4. Очікувані результати навчання з дисципліни 
 
Шифр Результат навчання 

РН03 Відшуковувати необхідну інформацію, використовуючи різноманітні ресурси: 
журнали, бази даних, відкриті дані та інші ресурси, аналізувати та оцінювати цю 
інформацію. 

РН06 Застосовувати сучасні методи моделювання, цифрові технології та спеціалізоване 
програмне забезпечення для розв’язання виробничих, технологічних і наукових 
проблем у сфері біоресурсів та аквакультури. 

РН09 Ідентифікувати види водних біоресурсів оцінювати їх чисельність та біомасу та 
здійснювати прогнозування запасів та обсягів вилову об’єктів водних біоресурсів 
та аквакультури. 

 
5. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 

 

Компетентності Програмні результати навчання 
ПР03 ПР06 ПР09 

ЗК01 + + + 
ЗК02 +  + 
ЗК06 + +  
СК02 + +  
СК05  + + 

ЗК01. Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології. 
ЗК02. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел  
ЗК06. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.  
СК02. Здатність інтегрувати знання та розв’язувати складні задачі водних біоресурсів та 

аквакультури у широких або мультидисциплінарних контекстах. 
СК05. Здатність будувати і досліджувати концептуальні та комп’ютерні моделі динаміки 

популяцій риб, водних біоресурсів та аквакультури. 
6. Критерії оцінювання результатів навчання 

Система оцінювання навчальних досягнень студентів 

Вид заняття 
Максимальна 

кількість балів за 
одиницю 

Модуль 1 
Кількість 
одиниць 

Максимальна 
кількість балів 

Лекції 1 11 11 
Лабораторні заняття – – – 
Практичні заняття 2 13 26 
Семінарські заняття – – – 
Самостійна робота 1 7 11 
Модульна контрольна робота 10 1 12 
Індивідуальні завдання – – – 

Разом: 60 
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На модульні контрольні роботи передбачити кількість балів, яка складає не менше 
20 % від максимальної кількості балів, які студент може отримати під час поточного 
контролю за накопичувальною системою (60 балів). 
 

7. Засоби діагностики результатів навчання та  
форми поточного й підсумкового контролю 

Підсумковий контроль результатів навчання та компетентностей студентів з 
навчальної дисципліни здійснюється на підставі проведення заліку. Завданням заліку є 
перевірка розуміння студентом програмного матеріалу в цілому, логіки та взаємозв’язків 
між окремими розділами, здатності використання для вирішення практичних задач тощо. 
Тестові питання мають теоретичне та практичне спрямування, які передбачають вирішення 
типових професійних завдань фахівця на робочому місці та дозволяють діагностувати 
рівень підготовки студента і рівень його компетентності з навчальної дисципліни. 

Студент не може бути допущений до складання заліку, якщо кількість балів, 
одержаних за результатами перевірки успішності під час поточного та модульного 
контролю відповідно до змістового модуля впродовж семестру, в сумі не досягла 36 балів. 
Студента слід вважати атестованим, якщо сума балів, одержаних за результатами 
підсумкової перевірки успішності, дорівнює 60. 

Мінімально можлива кількість балів, отриманих студентом у випадку складання 
заліку, дорівнює 24. Максимальна можлива кількість балів, отриманих на заліку – 40. 

Підсумкова оцінка з дисципліни розраховується як сума балів, отриманих під час 
заліку та балів, отриманих під час поточного контролю за накопичувальною системою. 
 

8. Програма навчальної дисципліни 
 

Модуль 1. Інформаційні технології 
Змістовий модуль 1. Основи використання інформаційних технологій в рибництві.   
Тема 1. Інформаційні технології як інструментарій досліджень в рибництві. 
Організація інформаційних процесів. 
Тема 2. Створення та обробка текстових документів і презентацій. 
Тема 3. Базові технології табличного процесора Excel. 
Тема 4. Принципи організації бази даних. 
 
Змістовий модуль 2. Технології обробки і аналізу даних в задачах агрономії.  
Тема 5. Аналіз даних та моделювання в електронних таблицях. 
Тема 6. Обробка експериментальних даних засобами табличного процесора Excel. 
Тема 7. Основи використання системи комп’ютерної математики MathCad для обробки 
даних та моделювання. 

9. Теми лекцій 

№ 
з/п Назва теми та її короткий зміст 

Кількість 
годин 

денна 
форма 

заочна 
форма 

1 2 3 4 
Модуль 1. Інформаційні технології 

Змістовий модуль 1. Основи використання інформаційних технологій в агрономії 
1. Тема 1. Інформаційні технології як інструментарій 

досліджень в рибництві. Організація інформаційних 
процесів. 

2  

2. Тема 2. Створення та обробка текстових документів і 
презентацій. Режими роботи із документами. Основи 
створення документа, принципи роботи із текстовими 

2  
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даними. Автоматизація розробки документів, робота із 
формулами. Таблиці, діаграми та графічні об’єкти.  

3. Тема 3. Базові технології табличного процесора Excel. 
Основні прийоми у роботі з табличним процесором MS 
Excel. Способи обробки числових та текстових даних 
формулами та функціями процесора Excel. Формули 
масивів. Способи автоматизації розрахунків. Побудова 
графічних об’єктів.  

2  

4 Тема 4. Принципи організації бази даних. Поняття бази 
даних. Види організації бази даних. Інформаційно-логічна 
модель предметної області. Системи управління базами 
даних (СУБД). 

2  

Разом за ЗМ 1 8  
Змістовий модуль 2. Технології обробки і аналізу даних в задачах агрономії 

5. Тема 5. Аналіз даних та моделювання в електронних 
таблицях. Технологія аналізу «що-якщо». Чисельні методи 
та їх реалізація в електронних таблицях. Елементи 
моделювання засобами MS Excel. Пакет аналізу.  

4  

6. Тема 6. Обробка експериментальних даних засобами 
табличного процесора Excel. Фільтрація даних. Лінійна 
фільтрація засобами Пакета аналізу. Методи ковзного 
середнього та експоненціального згладжування. 
Екстраполяція функціями MS Excel. 

4  

7. Тема 7. Основи використання системи комп’ютерної 
математики MathCad для обробки даних та моделювання. 
Призначення. Інтерфейс користувача. Основні компоненти 
виконання операцій: змінні, функції, оператори. Принципи 
побудови та інструментарій створення графічних об’єктів. 
Інструментарій моделювання динаміки. Диференціальне та 
інтегральне числення. Реалізація методів апроксимації 
даних. 

6  

Разом за ЗМ 2 14  
Разом за модуль 1 22  

 
10. Теми практичних (лабораторних) занять 

№ 
з/п Назва теми 

Кількість годин 
денна 
форма 

заочна 
форма 

Модуль 1. Інформаційні технології 
Змістовий модуль 1. Основи використання інформаційних технологій в агрономії 

1. Базовий інструментарій електронних таблиць для 
розрахунків. Інтерфейс користувача. Введення, редагування 
та форматування даних. Вставка та використання формул. 
Особливості формул масивів. Абсолютні та відносні 
звертання. Використання вбудованих функцій. Елементарні 
математичні функції. «Автосума». Тригонометричні 
функції. Технології побудови послідовностей чисел. 
Фільтрація даних. 

2  

2. Обчислювальні операції з масивами даних. Додавання та 
множення матриць. Транспонування матриць. Обернення 
матриць. Обчислення детермінанту. Розв’язування систем 
лінійних рівнянь. Використання формул та функцій обробки 

2  
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масивів даних. 
3. Побудова графічних об’єктів. Підготовка даних для 

побудови діаграми. Створення діаграми: вибір діапазону 
даних, типу діаграми, форматування та розміщення діаг-
рами. Редагування діаграми. Побудова поверхні. 

2  

Разом за ЗМ 1 6  
Змістовий модуль 2. Технології обробки і аналізу даних в задачах агрономії 

4. Аналіз даних в електронних таблицях. Технології підбору 
параметрів і таблиці підстановки. 

2  

5. Технології виявлення тенденції у числових вибірках даних. 
Функціональний апарат лінійної регресії. Алгоритм 
побудови лінії тренду. Технологія проведення аналізу даних 
для однофакторної задачі. Задачі інтерполяції та регресії.  

2  

6. Інструментарій багатофакторного аналізу даних. 
Способи застосування функцій та пакету аналізу. 

2  

7. Методика проведення імітаційного експерименту. 
Генерування випадкових величин та вибірки випадкових 
чисел. Функціональний апарат та пакет аналізу MS Excel. 

2  

8. Технології згладжування експериментальних даних. 
Програмні модулі згладжування експериментальних даних 
пакету аналізу MS Excel.  

2  

9.  Екстраполяція даних (прогнозування). Інструментарій та 
технології екстраполяції даних в електронних таблицях. 

2  

10.  Основи використання базових інструментів системи 
MathCad: організація введення – виведення даних. 
Особливості інтерфейсу користувача. Основні компоненти 
виконання операцій, змінні, функції, оператори. Типи 
даних. Порядок організації введення-виведення даних. 
Оператори присвоювання та виведення даних. Засоби 
системи MathCad для обробки масивів даних. 

2  

11. Інструментарій побудови графічних об'єктів у MathCad. 
Алгоритм створення графічного об’єкта. Типи графічних 
об’єктів в MathCad. Способи побудови графіків. 
Інструментарій обробки графічних об’єктів. 

2  

12. Елементи моделювання процесів в агрономії засобами 
MathCad. Лінійні та нелінійні моделі. Технологія 
проведення обчислювального експерименту. 

2  

13. Технології статистичної обробки даних в МathСad. 
Інструментарій обробки результатів експерименту та 
аналізу статистичних даних засобами пакету MathCad. 

2  

Разом за ЗМ 2 20  
 Разом 26  

 
11. Теми самостійної роботи 

№ 
з/п Назва теми 

Кількість годин 
денна 
форма 

заочна 
форма 

Модуль 1. Інформаційні технології 
Змістовий модуль 1. Основи використання інформаційних технологій в агрономії 

1. 
Інформація як об’єкт обчислювальної системи. Представлення 
інформації в комп’ютерних системах. Поняття алгоритму. 
Комп'ютерні мережі. Структура моделі OSI (Open Systems 

10  
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Interconnection Reference Model). Мережеві архітектури та 
пристрої зв’язку. Мережа Інтернет. Архітектура комп’ютера. 
Принцип дії комп’ютера. Види програмного забезпечення. 
Поняття про операційну систему. Основні функції операційної 
системи. Файлова система. Поняття інтерфейсу. Стандартні 
програми – додатки системи Windows: текстові редактори, 
графічний редактор, засоби мультимедіа. Архівація даних. 
Комп’ютерні віруси. Методи та засоби захисту від комп’ютерних 
вірусів. Антивірусні програми. Оброблення текстових документів. 
Технологія обробки текстового документа. Форматування 
символів та абзаців. Порядок введення, редагування та 
форматування формул. Побудова та форматування таблиць. 
Створення графічних об'єктів. Елементи макетування, 
рецензування та дизайну. 

2. 

Візуалізація інформації. Створення презентацій, налаштування 
зовнішнього вигляду. Графічні, табличні, мультимедійні об'єкти в 
презентаціях. Маркірування, пошук та позиціонування текстових 
даних у MS Word. Редагування та форматування текстового 
документу. Копіювання та переміщення текстових документів. 
Засоби автоматизації розробки текстових документів. Створення 
комплексних текстових документів. Вставка математичних 
формул. Технологія створення, редагування та форматування 
таблиць. Способи побудови діаграм. Вставка графічних об’єктів.  

10  

3. 

Характеристика табличного процесора Excel. Інтерфейс 
користувача. Структура та основні елементи управління. Типи 
даних та їх формати. Технологія введення, редагування та 
форматування даних. Засоби автоматизації введення та обробки 
даних. Аналіз зв’язків у формулах. Використання підпрограм-
надбудов. Представлення табличних даних та результатів 
обчислень у графічному вигляді. 

10  

4. 

Системи управління базами даних (СУБД). Коротка 
характеристика існуючих СУБД. Типи даних та їх властивості. 
Проектування бази даних. Структура бази даних. Основні об’єкти 
бази даних. СУБД Microsoft Access. Принципи роботи з об’єктами 
СУБД Access. Технології створення структури бази даних 
розробки основних об’єктів та зв’язків між ними. Обробка даних 
засобами СУБД Access. 

10  

 Разом за ЗМ 1 40  
Змістовий модуль 2. Технології обробки і аналізу даних в задачах агрономії 

5. 

Поняття системи, агроекологічні системи. Основні властивості, 
закономірності систем. Система і зовнішнє середовище. Поняття 
моделі та моделювання. Методи обчислювальної математики, 
статистичні методи. Інформаційні технології аналізу даних в Excel, 
використання вбудованих функцій: математичних, статистичних, 
обробки текстових даних, посилань та масивів, логічних, 
інженерних, аналітичних, дати і часу. Надбудови: «Пошук рішення», 
статистичні компоненти пакету аналізу. 

20  

6. 

Агрегування та зведення даних у вигляді списків та їх обробка. 
Графічні методи розв’язування задач. Технологія використання MS 
Query. Метод найменших квадратів та його реалізація в Excel. 
Методи ковзного середнього та експоненціального згладжування. 
Чисельні методи та прогнозування в Еxcel. 

20  

7. Основи використання системи комп’ютерної математики (MathCad). 22  
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Введення математичних виразів та тексту за допомогою вбудованого 
редактора MathCad. Аналітичні перетворення. Вбудовані константи 
та змінні. Створення розмірних величин. Способи формування 
масивів. Технологія побудови двомірних графіків та відображення 
поверхонь. Тривимірні графіки. Операції трасування та збільшення 
фрагментів графічного об’єкта для проведення аналізу отриманих 
результатів моделювання. Елементи анімації в MathCad. Інженерні 
розрахунки в середовищі MathCad. Розв’язок алгебраїчних рівнянь. 
Символьні обчислення. Інтегрування та диференціювання. Способи 
розв’язку диференційних рівнянь. Графічне відображення 
результатів обчислень. Апроксимація даних в системі MathCad. 

 Разом за ЗМ 2 62  
 Разом 102  

 
12. Інструменти, обладнання та програмне забезпечення 

Лекційні заняття проводяться в аудиторіях, обладнаних мультимедійними засобами, і 
передбачають використання презентацій. Лабораторні та практичні заняття проводяться у 
комп’ютерних класах кафедри, які обладнані сучасною комп’ютерною технікою та відповідним 
програмним забезпеченням.  

 
13. Рекомендована література 

Основна 
1. Бродський Ю. Б. Інформатика та системологія: навч. посібник / Ю. Б. Бродський, К. 

В. Молодецька. – Житомир: ЖНАЕУ, 2014. – 244 с. 
2. Бродський Ю. Б. Комп'ютери та комп'ютерні технології: навч.посібник / Ю. Б. 

Бродський, К. В. Молодецька, О. Б. Борисюк, І. Ю. Гринчук // Житомир : вид-во 
«Житомирський національний агроекологічний університет», 2016. – 186 с. 

3. Бродський Ю. Б. Основи використання інструментарію MathCad для математичних 
розрахунків та моделювання: методичні рекомендації та завдання для самостійної 
роботи студентів, магістрантів, аспірантів. –Житомир: ЖНАЕУ, 2012. – 91 с. 

4. Бродський Ю.Б., Грищук Р.В. Аналіз ролі та місця, сутності та змісту інформаційних 
технологій на сучасному етапі розвитку науки і техніки // Проблеми інформаційних 
технологій. – 2018. – №1 (023). – С.36-42. 

5. Бродський Ю. Б. Інформатика та системологія: методичні рекомендації для 
проведення лабораторних занять та самостійної роботи студентів з дисципліни для 
студентів екологічних спеціальностей / Ю. Б. Бродський, К. Й. Сіхневич. – Житомир: 
ЖНАЕУ, 2014. – 108 с.  

6. Бродський Ю. Б. Конспект лекцій з дисципліни "Комп'ютерні системи обробки 
економічної інформації" / Ю. Б. Бродський, К. В. Молодецька, О. М. Николюк 
//Житомир : вид-во ЖНАЕУ, 2015. – 100 с. 

Допоміжна 
7. Вовкодав О. В.,  Ліп'яніна Х. В. Сучасні інформаційні технології: навч. посіб. 

Тернопіль: ТНЕУ, 2017. 550 с. [Електронний ресурс]. Режим доступу: 
https://bit.ly/3cATkDm. 

8. Макаров Е. Г. MathCad : [Учебный курс] / Макаров Е. Г. – СПб. : Питер, 2009. – 384c. 
9. Нелюбов В. О., Куруца О. С. Основи інформатики. Microsoft Excel 2016: навч. 

посібник. Ужгород: ДВНЗ «УжНУ», 2018. - 58 с. Режим доступу: 
https://bit.ly/3i4OMGn. 

10. Нелюбов В.О., Куруца О. С. Основи інформатики. Microsoft Word 2016: електронний 
навч. посібник. Ужгород: ДВНЗ УжНУ, 2018. 96 с. Режим доступу: 
https://bit.ly/3i7RUkT. 

https://bit.ly/3i7RUkT
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11. Бродський Ю.Б. Методичні рекомендації для виконання лабораторних, самостійних 
робіт, індивідуальних завдань з дисципліни "Інформаційні технології" для студентів 
напрямів підготовки 6.090101 "Агрономія" / Бродський Ю.Б., Молодецька К.В., 
ТимонінЮ.О.//Житомир : вид-во ЖНАЕУ, 2015. –38 с. 

12. Павлишин В. А. Основи інформаційних технологій і систем: підручник / В. А. 
Павлиш, Л. К. Гліненко, Н. Б. Шаховська; Львів : Видавництво Львівської 
політехніки, 2018. - 620 с. 

13. Ларин Рональд У. Инженерные расчѐты в Excel [пер. с англ.] / Ларин Рональд У.–М.: 
Вильямс, 2002.–544с. 

14. Минько А. А. Статистический анализ в MS Excel [пер. с англ.] / Минько А. А. – М. : 
Вильямс, 2004. – 528 с. 
 

14. Інформаційні ресурси 
1. Сайт кафедри комп’ютерних технологій і моделювання систем 

http://www.ktms.znau.edu.ua 
2.  Освітній портал Поліського університету http://moodle.znau.edu.ua/  
3. Бібліотечно - інформаційний ресурс (книжковий фонд, періодика, фонди на 

електронних носіях тощо) бібліотеки ЖНАЕУ, Житомирської обласної універсальної 
наукової бібліотеки ім. Олега Ольжича (http://www.lib.zt.ua/, 10014, м. Житомир, Новий 
бульвар, (0412) 37-84-33), Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського 
(http://www.nbuv.gov.ua/, Київ, просп. Голосіївський, 3, +380 (44) 525-81-04) та інших 
бібліотек. 

4. Інституційний репозитарій Поліського університету (наукові статті, автореферати 
дисертацій та дисертації, навчальні матеріали, студентські роботи, матеріали 
конференцій, патенти, статистичні матеріали, навчальні об'єкти, наукові звіти). 
 

 

http://www.ktms.znau.edu.ua/
http://moodle.znau.edu.ua/
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