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Сьогодні існує тенденція до зменшення часу актуалізації інформації, 

прискорення швидкості її старіння [1]. Сьогодні інформаційні технології є 
чинником, що зумовлює швидкість старіння інформації. Сучасні 
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сільськогосподарські технології базуються на високотехнологічних та 
наукоємних засадах, що зумовлено екологозорієнтованими підходами до 
вирощування продукції. Продукти, що отримані за технологічними 
принципами, які спрямовані одночасно на підвищення якості продукції та 
забезпечення процесів циклічного відновлення родючості земельних угідь 
використовуючи природні механізми з врахуванням локальних кліматичних 
умов [2]. Водночас, вказаний тип технологій є значно більш капіталомісткім та 
вразливим для зовнішніх негативних чинників.  

Сутність сільськогосподарських технологій накладає жорсткі обмеження 
на час, коли можливий вплив на процес вирощення зернових культур. 
Насамперед це зумовлено сезонними кліматичним змінами. Разом з цим, при 
вирощуванні зернових культур, які є важливим сегментом аграрного ринку 
можлива значна розгалуженість земельних угідь у межах одного підприємства. 
Отримання потокової інформації з мінімальними витратами часу є актуальним 
у термін, коли є важливим прийняття рішення щодо формування стратегії 
розвитку виробництва. Формування бази даних щодо умов зростання та 
набування ознаків, що характеризують поняття якості зернової продукції, 
ведення паспорту даних земельних угідь у форматі сучасних інформаційних 
технологій значно полегшує процес прийняття рішення щодо культур до 
посіву, прогнозування врожайності та економічної ефективності ділянки.  

Проте, сільськогосподарські технології характеризуються значною 
нерівномірністю як за інтенсивністю процесів, так і темпів зміни наповнення 
інформаційного вектора, що описує поточну ситуацію. Наприклад, з часу 
посіву озимих культур восени та до весни, коли продовжується їх активний 
життєвий цикл змін, які стрімко змінюються у параметрах, що формують 
майбутній врожай практично не відбувається. Крім того, практично неможливо 
будь що вдіяти при виникненні несприйнятливих умов по відношенню до 
зернових культур. Поряд з тим, при прийнятті рішення щодо початку збору 
врожаю, слід враховувати час, який є необхідним на весь цикл обробки угідь, 
спрогнозувати динаміку змін цін на паливні ресурси, прийняти рішення 
стосовно можливого врожаю конкретних ланів, зважаючи на умови зростання 
зернових культур. У цей проміжок часу термін актуального життєвого циклу 
інформації є дуже коротким. Сьогодні існує цілий спектр технологій, що 
забезпечують доступ до мережі Internet як для стаціонарних так і для рухомих 
об’єктів. Практично синхронно з розвитком технологій забезпечення доступу 
до всесвітньої мережі активно розвиваються поєднання WEB-технологій з 
програмними комплексами, що раніше були зорієнтовані на стаціонарне 
використання й не розглядалися в якості динамічних вузлів з забезпечення 
Оnline-доступу до інформації. WEB – інтерфейс це сукупність засобів, що 
надають змогу кінцевому користувачеві взаємодіяти з програмним комплексом 
за допомогою WEB-браузера. Перевагою такого підходу є забезпечення 
однакового виду та функціональності під час роботи у різник браузерах. Тобто, 
можлива швидка та широка масштабованість рішення, що призводить до 
мінімізації витрат часу на отримання інформації про складові інформаційного 
вектору, що є властивим для певного об’єкта.  
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Таким чином, розробка системи паспортизації сільськогосподарських 
земель, що спирається на сучасні інформаційні технології, програмне рішення 
яких надає змогу працювати користувачеві через WEB-інтерфейс як при 
наповненні так й при отримуванні інформації з бази даних стосовно 
кліматичних, агротехнологічних і поточних показників стосовно збору врожаю 
та результатів його експрес лабораторного аналізу, задає повне актуальне 
інформаційне забезпечення для прийняття рішення спрямованого на 
формування первинної ціни сільськогосподарської продукції.  
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Постановка проблеми. Система науково-технічних програм і проектів, 
спрямованих на інформатизацію сфери освіти, повинна бути однієї з 
найважливіших складових програми розвитку освіти. Однак, виняткова 
важливість взаємовпливу процесів інформатизації й освіти на сьогодення 
гідного відбиття ще не знайшла. Україна переживає глибокі політичні й 
соціально-економічні перетворення, ці події в країні усе ще відбуваються в 
обстановці неповної визначеності цілей і задач трансформації вітчизняної 
галузі освіти. З урахуванням даних обставин необхідно не стільки аналізувати 
шлях, пройдений в області інформатизації освіти, скільки зробити акцент на 
тому, що ще має бути реалізовано й сформулювати вимоги до окремих етапів 
цього процесу.  

Аналіз дослідження. Значення і важливість даної проблеми 
підтверджується тим фактом, що теоретичним і практичним питанням 
використання прогресивних інформаційно-комунікаційних технологій для 
розвитку дистанційної форми навчання, інноваційним технологіям у 
педагогічній практиці організації навчального процесу вищої  школи, аналізу 
закордонного і вітчизняного досвіду з цього напряму приділяється значна увага 
провідних науковців та педагогів (Андрущенко В.П., Антощук С., Гриценко 
В.І., Веренич О.В., Козлакова Г.О., Колос В.В., Кудрявцева С.П., Лопатинський 
І., Овчарук О.В., Полат Е.С. і багато інших). 

Виклад основного матеріалу. Важливе місце в системі вищої освіти 
повинно займати вивчення останніх досягнень в області інформаційних 
технологій, її засобів і методів, а також перспектив подальшого  розвитку й 


