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Сучасні вимоги до інфорл\аціино-кол\п’ютерної 
підготовки фахівців сільськогосподарської галузі

К ом п 'ю тер и зац ія  т а  інф орм атизац ія  навчального процесу

Вимоги до р івн я  інф ормац ійно- 
комп'ютерної підготовки фахівців сіль
ськогосподарського виробництва визна
чаються специфікою комплексу функцій, 
що повинен виконувати фахівець, тобто 
це виробничі вимоги. Додаткові вимоги 
виникають при порівнянні рівнів підго
товки фахівців вітчизняних і зарубіжних 
(Болонська хартія, проблеми міждержав
ного визнання дипломів, працевлашту
вання за кордоном і т.п.), наприклад у 
європейських країнах.

У даному випадку зупинимось в основ
ному на вимогах виробництва.

ахівець сільськогосподарського 
виробництва за сучасних умов 
виконує у б ільш ості випадків 

функції власне фахівця і у той же час 
керівника підприємства або його підроз
ділу Йому доводиться взаємодіяти з пра
цівниками підприємства і з зовнішніми 
підприємствами (торговими, постачальни
ми, банківськими, науковими закладами, 
державними інституціями і т.п.), тобто 
він одночасно е споживачем і джерелом 
інформації. Сучасний економічний стан 
більшості господарств не дозволяє мати 
вузьких фахівців з комп'ютерної справи, 
референт-секретарів і т.п. Тому фахівцю 
і керівнику доводиться виконувати влас
норуч досить широке коло функцій, здій
снювати які без Грунтовної інформацій
но-комп'ютерної підготовки неможливо 
(перелічимо лише найголовніші)'

• проектування (розробка) техно
логій для різних галузей сільськогоспо
дарського виробництва.

• інформаційне забезпечення проек
тування технологій (пошук, отримання.

систематизація нормативної та довідкової 
інформації);

• розробка бізнес-планів для підроз
ділу (стратегічна одно- і багатокритеріаль- 
на оптимізація структури; співвідношення 
галузей виробництва; стратегічне плану
вання й управління);

• розробка календарних планів та 
оперативне управління виробництвом;

• розробка операційних технологій:
• планування технічного обслугову

вання машинно-тракторного парку,
• диспетчеризація виробництва;
• пошук постачальників сільськогос

подарської техніки, обладнання і витрат
них матеріалів;

• пошук покупців — споживачів про
дукції власного виробництва;

• використання \УЕВ-технолопй 
(презентації, ділові зв'язки, реклама, по
шук інформації і т.п )

Для виконання цих функцій фахівець 
сільськогосподарського виробництва 
повинен бути висококваліфікованим ко
ристувачем ЕОМ.

За сучасних умов ф інансування у 
вищих навчальних закладах подібно 
до інших підприємств сільськогоспо
дарської галузі склались значні труд
нощі щодо впровадження у навчальний 
процес інформаційних технологій (ІТ ). 
Причому засоби офісної техніки нині 
значно доступніш і, ніж  фахівці для її 
використання і експлуатац ії Склався 
гострий дефіцит кадрів, які повинні зай
матись вирішенням саме цих проблем 
Тобто проблеми у В Н З  і виробничих під
приємствах с ільськогосподарської галузі 
при освоєнні і впровадженні ІТ  подібні






