


 
1. Відомості про викладача, який викладає навчальну дисципліну 
Дзісь Віктор Григорович, доцент, кандидат технічних  наук, доцент 

кафедри математики, фізики, комп’ютерних технологій, електронна адреса: 
dzisvg@gmail.com 

2. Опис навчальної дисципліни 
ОК2  «Інформаційні технології в рибництві» 

 кількість кредитів ЄКТС – 5; 
 кількість годин – 150 годин, у тому числі 44  аудиторних години 

(лекцій    –16, лабораторних – 28),  106 годин самостійна робота; 
3. Час і місце проведення навчальної дисципліни 
Термін викладання – один семестр, І семестр. 
4. Пререквізіти і постреквізіти навчальної програми 
Дисципліна «Інформаційні технології в рибництві» належить до блоку 

обов’язкових  навчальних дисциплін, освітній компонент циклу професійно-
орієнтовані та соціально-економічні дисципліни; 

- при вивченні даної дисципліни використовуються знання, отримані з 
таких дисциплін (пререквізитів): «Вища математика», «Інформаційні 
технології», «Методика досліджень у рибництві», «Біофізика гідробіонтів», 
 «Гідротехніка та проектування рибницьких підприємств», «Гідрохімія» 

- основні положення навчальної дисципліни мають застосовуватися при 
вивченні таких дисциплін (постреквізитів): «Моделювання технологічних 
процесів в аквакультурі », «Методологія досліджень аквакультури», 
«Динаміка популяцій риб», «Селекція об'єктів рибництва». 

5. Характеристика навчальної дисципліни 
5.1. Призначення навчальної дисципліни 
Дисципліна  «Інформаційні технології в рибництві» сприятиме 

підвищенню інформаційної культури та інформативної компетентності 
студентів в області цифрового контенту і комунікацій, уміння 
використовувати досвід роботи з пакетами  прикладних програм для 
оформлення результатів наукового дослідження, математичного та 
імітаційного моделювання в рибництві. 

5.2. Мета вивчення навчальної дисципліни 
Метою вивчення навчальної дисципліни «Інформаційні технології в 

рибництві»  є: 
 підготовка студентів як висококваліфікованих користувачів сучасних 

інформаційних технологій та комп’ютерної техніки; 
 формування у них системного підходу до аналізу процесів у водоймах; 
 підвищення рівня інформаційної та комп'ютерної культури; 
 набуття практичних навиків роботи на сучасній комп'ютерній техніці з 

використанням сучасних інформаційних технологій для розв'язання 
різноманітних задач у практичній діяльності. 

Головна увага при цьому звертається на здобуття студентами теоретичних 
знань та практичних навичок, необхідних для проведення фахових та 



науково-дослідних розрахунків сучасними засобами інформаційних 
технологій  (MathCAD, MS  EXCEL). 

Засвоєння матеріалу забезпечується на лекційних та лабораторних 
заняттях у комп’ютерних лабораторіях  університету з локальною мережею і 
виходом в Інтернет, а також під час самостійної роботи. 

5.3. Задачі вивчення дисципліни 
Задачами навчальної дисципліни  «Інформаційні технології в 

рибництві» є: 
 вивчення інформаційних комп'ютерних технологій та програмного 

забезпечення до них, що використовуються у наукових дослідженнях, 
проектних питаннях і технічних розрахунках у галузі  водних 
біоресурсів та аквакультури; 

 вивчення методики статистичного опрацювання експериментальних  
даних засобами табличного процесора MS  EXCEL,  системи MathCAD; 

 набуття практичних навичок побудови комп’ютерних математичних, 
оптимізаційних та імітаційних моделей процесів рибогосподарської  
діяльності; 

 оволодіння методичним інструментарієм кореляційного, регресійного 
та факторного аналізу для встановлення причинно-наслідкових зв’язків 
між показниками  рибогосподарської діяльності; 

 засвоєння методики  підготовки наукової та виробничої документації з 
рибництва; 

 засвоєння ефективних методик пошуку інформації в системі Інтернет.  
 

5.4. Зміст навчальної дисципліни 
Навчальна дисципліна забезпечує формування: 
Загальних компетентностей:  

 Навички використання інформаційних технологій  
 Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел 
 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  
 Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 
 Розуміння необхідності навчання протягом життя та трансферу 

набутих знань.  
 Креативність, здатність до системного мислення.  

Спеціальних (фахових) компетентностей:  
 Здатність використовувати знання з математичного моделювання 

динаміки стада риб та складання прогнозу на обсяг допустимого 
улову живих рибних ресурсів та побудови простої елементарної 
моделі популяції і оптимального режиму експлуатації стад риб. 

 Здатність сприймати новоздобуті знання в області наукових 
досягнень в аквакультурі та технологій культивування нових 
об’єктів та інтегрувати їх з наявними. 



 Здатність аналізувати умови водного середовища як природного 
походження, так і під дією антропогенного впливу з погляду 
фундаментальних принципів і знань, а також на основі 
відповідних методів в аквакультурі.  

 Здатність виконувати експерименти з об’єктами водних 
біоресурсів та аквакультури незалежно, а також описувати, 
аналізувати та критично оцінювати експериментальні дані. 

 Здатність складати прогнози вилову та моделювати технологічні 
процеси в аквакультурі в умовах інтенсивного промислового 
рибництва.  

Результати навчання. Студент повинен показати такі програмні 
результати: 

 Здатність демонструвати вправність у використанні 
інформаційних та комунікаційних технологій.  

 Здатність відтворювати досягнення отриманих в результаті 
наукових досліджень.  

 Здатність знаходити зв'язок із сучасними досягненнями світового 
виробництва, передових технологій з водних біоресурсів та 
аквакультури.  

 Здатність продемонструвати знання та розуміння на відповідному 
рівні до збереження навколишнього середовища. 

 Здатність здійснювати оцінку та забезпечувати високу 
професійну якість в технологічних процесах водних біоресурсів 
та аквакультури. 

 Здатність використовувати знання та розуміння спеціальних 
розділів на вибір студента: моделювання технологічних процесів, 
біотехнологія в аквакультурі, промислові гідробіоресурси, 
світова аквакультура, методологія досліджень аквакультури, 
теоретичні основи аквакультури, динаміка популяцій риб з метою 
майбутньої спеціалізації та освоєння міждисциплінарних 
підходів.  

 Здатність застосовувати інформаційні технології, що мають 
відношення до водних біоресурсів та аквакультури, 
використовуючи належне програмне забезпечення та знання як 
аналізувати та відображати результати. 

 Здатність застосовувати інформаційні технології, що мають 
відношення до моделювання технологічних процесів з водних 
біоресурсів та аквакультури, використовуючи належне програмне 
забезпечення та знання як аналізувати та відображати результати.  

 Здатність самостійно планувати та виконувати експерименти, 
оцінювати отримані результати 

 Розробляти і впроваджувати заходи з охорони праці на 
рибогосподарських підприємствах згідно українського 
законодавства, розраховувати параметри надзвичайних ситуацій, 



класифікувати травми, розслідування, облік у разі нещасних 
випадків і надзвичайних ситуацій, організувати протипожежну 
охорону на підприємстві, надавати першу долікарську допомогу 
потерпілим, проводити вартісну оцінку охоронних заходів, дій 
втрат. 

5.5. План вивчення навчальної дисципліни 
 

Форми організації навчання 
та кількість годин № 

п.п 
Назва теми 

Лекційні 
заняття 

Лабораторні 
заняття 

Самостійна 
робота, 
кількість 
годин 

1 Новітнє технічне та 
програмне забезпечення 
інформаційних технологій в 
рибництві. 

2 2 12 

2 Табличні процесори. 
Microsoft Excel.Робота з 
матриями.  Логічні функції 
Microsoft Excel. 

2 4 16 

3 Інформаційні технологій 
обробки науково-дослідних 
даних 

2 6 14 

4 Математичні процесори 
та статистика. Пакети 
прикладних статистичних 
програм SPS та 
STATISTIKA. Основні 
поняття. 
Пакет прикладних 
математичних програм  
Mathcad. Обчислення в 
Mathcad, побудова графіків, 
розв’язування рівнянь. 

4 4 16 

5 Статистичні методи 
обробки науково-дослідних 
даних в рибництві. 
Визначення лінійності 
зв’язків для 
експериментальних даних. 
Коефіцієнт кореляції.   

Метод найменших 
квадратів для лінійної 
залежності.  

Визначення параметрів 
лінійної залежності для 
простих біосистем. 
Статистичні характеристики 
параметрів залежності.  

2 4 16 

6 Метод найменших 
квадратів для нелінійних 
залежностей. Лінійна 

2 6 16 



комбінація нелінійних 
функцій. Нелінійна 
комбінація функцій. 
Перевірка й оцінювання 
адекватності математичних 
моделей в рибництві. 

7 Тема 7 .  Динамічні моделі 
в рибництві..  

Динамічні моделі в 
рибництві. Розв’язування 
диференціальних рівнянь та ї 
систем числовими методами 
в Mathcad. 

Модель Вольтера 
«Хижаки-жертви» для 
водойми.  
 

2 2 16 

Разом, годин 16 28 106 
 

Теми лабараторних занять 
№ Назва теми Кількість годин  
1 Microsoft PowerPoint. Підготовка презентацій. 2 
2 Система Інтернет. 2 
3 Логічні функції Microsoft Excel. 2 
4 Надбудова Microsoft Excel. 2 
5 Основи роботи в Мathcad. 2 
6 Побудова графіків в Мathcad .Візуалізація даних.  2 
7 Розв’язування рівнянь в Мathcad. 2 
8 Обробка результатів наукових досліджень в  

Microsoft Excel. Лінійна регресія. 
2 

9 Обробка результатів наукових досліджень в  
Мathcad. 

4 

10 Нелінійні моделі в рибництві. Моделювання 
забруднення водойми. 

4 

11 Динамічні моделі в рибництві. 
Моделювання системи «Хижак–жертва» для 
водойми. 

2 

12 Імітаційні моделі 2 
Разом, годин 28 

 
6. Самостійна робота студента 

Самостійна робота студента ВНАУ є основним засобом оволодіння 
навчальним матеріалом у вільний від обов'язкових занять час. 

Графік самостійної роботи 
№ 
з/п 

Вид самостійної роботи Кількість 
годин 

Термін 
виконання 

Форма та метод 
контролю 

1 Підготовка до виконання 
та захист лабораторних 
робіт 

50 щотижнево Захист 
лабораторних 
робіт, тестування 
на комп’ютері 



2 Опрацювання нового 
теоретичного матеріалу 

20 4 рази в 
семестр 

Усне опитування, 
тестування 

3 Підготовка до тестування 16 щотижнево Тестування на 
комп’ютері 

4 Підготовка до здачі 
колоквіуму 

20 2 рази в 
семестр 

Виконання 
практичних 
завдань на 
комп’ютері 

Разом, годин 106   
 

7. Список основної та додаткової літератури 
Основна література 

1.Косинський, В. І. Сучасні інформаційні технології : навчальний посібник : 
рек. МОНУ / В. І. Косинський, О. Ф. Швець. - 2-ге вид., випр. - К. : Знання, 
2012. - 319 с- 
2. Вовкодав, О. В. Сучасні інформаційні технології [Електронний ресурс] : 
навч. посіб. / О. В. Вовкодав, Х. В. Ліп'яніна. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 550 
с. 
3. Нелюбов В. О., Куруца О. С. Основи інформатики. Microsoft Excel 2016: 
навчальний посібник. Ужгород: ДВНЗ «УжНУ», 2018. - 58 с 
4. Нелюбов В. О., Куруца О. С. Основи інформатики. Microsoft Excel 2016: 
навчальний посібник. Ужгород: ДВНЗ «УжНУ», 2018. - 58 с’ 
5.Кундрат А.М., Кундрат М.М. К91 Науково-технічні обчислення 
засобами MathCAD та MS Excel. Навч. посібник. – Рівне: НУВГП, 2014. – 252 
с. 
6. Кравченко І. В. Інформаційні технології: Системи комп’ютерної 
математики [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. спеціальності 
«Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» / І. В. Кравченко, В. 
І. Микитенко;– Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 243с 
7. Паранчук Я. С. Обчислення та програмування в MathCAD. Підручник. 
Гриф МОН України. / Я.С.Паранчук, В.І.Мороз. – Львів: Вид-во Львівської 
політехніки, 2013. – 365с. 
8.Дзісь В.Г, Левчук О.В., Новицька Л.І. , Смілянець О.Г., Бубновська.І.А. 
Mathcad . –. Довідник . Програмування в Mathcad . – Вінниця. Видавничий 
центр ВНАУ 2015.– 187 с 
9.Лаврик В.І. Методи математичного моделювання в екології: Навч. посіб. 
для студ. екол. і біол. спец. вищ. нав. закл.– К.: Вид. дім «КМ Академія», 
2002.-203с. 
10.Польовий, А. М. Моделювання гідрометеорологічного режиму та 
продуктивності агроекосистем : [підручник] / А. М. Польовий ; МОН 
України ; Одес. держ. еколог. ун‑т. – Одеса : Екологія, 2013. – 412 с. 
11.Адамень Ф.Ф., Вергунов В.А., Вергунова И.Н. Основы математического 
моделирования агробиопроцессов. // К.: Нора-Прінт, 2005, 372 с 
12.Бродський Ю.Б. Інформатика та системологія: навч. посібник / Ю.Б. 
Бродський, К.В.Молодецька. – Житомир: ЖНАЕУ, 2014. – 246 с.  

 



Додаткова література 
13.Просветов Г. И. Анализ данных с помощью Excel: задачи и решения : 
учеб.-практ. пособие / Г. И. Просветов. – М. : Альфа-Пресс, 2009. – 160 с. 
14. Салманов О. Н. Математическая экономика с применением Mathcad и MS 
Excel. — СПб.: БХВ-Петербург, 2003. — 464 с. 
15. Долженков В.А., Колесников Ю.В. Microsoft Excel 2003. – СПб.: БХВ-
Петербург, 2004. – 1023 с. 
16. Дзісь В.Г., Дячинська О.М. Інформатика та системологія. Методичні 
вказівки для виконання лабораторних робіт та самостійної підготовки 
здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) освітнього рівня галузі 10 
- «Природничі науки» спеціальності – 101 «Екологія» для денної та заочної 
форм навчання / Дзісь В.Г., Дячинська О.М. – Вінниця: РВВ ВНАУ, 2018. – 
135 с. 

8. Контроль і оцінка результатів навчання 
Розподіл балів між формами організації навчального процесу і видами 

контрольних заходів: поточний контроль – загальна відповідність заявленим 
компетентностям за результатами лабораторних занять – 44 бали (захист 
виконаних лабораторних); рубіжний контроль (колоквіуми – 16 балів, 
тестування на комп’ютері –10 балів); підсумковий контроль (іспит в усній, 
письмовій або тестовій формі) – 30 балів. Разом: 100 балів. Якщо студент 
протягом семестру за підсумками поточного та рубіжного контролів набрав 
(отримав) менше половини максимальної оцінки з навчальної дисципліни 
(менше 35 балів), то він до іспиту не допускається. Крім того, обов’язковим 
при мінімальній кількості балів за підсумками поточного та рубіжного 
контролів є виконання студентом підсумкової контрольної роботи. 
Списування під час виконання та захисту лабораторних  робіт, виконання 
контрольних робіт, тестування, здачі колоквіумів заліків та екзаменів строго 
заборонені (в т.ч. із використанням мобільних телефонів). 

9. Політика навчальної дисципліни 
Активна участь студентів на лабораторному занятті під час виконання 

лабораторної роботи та опитуванні, відвідування лекційних занять, 
ініціативність студентів в обговоренні дискусійних тем, своєчасність захисту 
лабораторних робіт та виконання самостійної роботи, заохочення студентів 
до науково-дослідної роботи.  


