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радикальних змін системи професійної освіти, які передбачають надання їй 

належної якості та ефективності, динамічності та гнучкості, властивостей механізму 

загального і безперервного підвищення рівня людського капіталу. У зв'язку з цим 

виникає завдання перепрофілізації установ професійної освіти, раціоналізації й 

оптимізації системи підготовки кваліфікованих робітників і фахівців середньої 

ланки. 
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Анотація. У даній статті охарактеризовано інтегрований підхід, який є 

актуальним та може використовуватись в системі освіти при вивченні фахових 

дисциплін інформаційного спрямування; обґрунтовується важливість вивчення 

іноземної мови для інтеграційних процесів в освіті, а також інтегрованості 

іншомовної складової в професійну діяльність здобувачів вищої освіти; визначено 

значення інтегрованих занять в навчальному процесі. 

Ключові слова: інтегрований підхід, іноземна мова, фахові дисципліни, 

інтеграція іноземної мови, інформатизація. 

 

Постановка проблеми. Проблема інформатизації сільського та водного 

господарства, а також інших суміжних з ними галузей, що вирішують питання 

раціонального використання ресурсів, водоохоронної діяльності, моніторингу тощо, 

нині стало предметом пильної уваги широкого кола як науковців, так і спеціалістів 

виробничої сфери України та усього світу. Воно належить до найбільш дискусійних 

у плані різноманітності підходів до його розв'язання та засобів реалізації. 
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Створення систем інформаційного забезпечення при значній просторовій 

розосередженості об'єктів меліорації й агропромислового комплексу, 

розпорошеності даних по різних відомствах є процесом складним, ітераційним і 

довготривалим. Природно, що в такій ситуації особливої ваги набуває позитивний 

досвід вирішення конкретних питань, зокрема методологічних, який дає змогу 

зробити наступний крок у напрямі узагальнення одержаних результатів, їхнього 

використання та адаптації при формуванні серії прикладних модифікацій 

інформаційного забезпечення завдань меліорації, землеробства і землекористування 

на меліорованих землях, постановки нових досліджень тощо. У світовій практиці 

проблема інформаційного забезпечення розв'язується за допомогою розгалуженої 

системи моніторингу, як основного джерела постійної інформації про стан довкілля 

та його розвиток, а також через функціонуючі в її складі прикладні геоінформаційні 

системи накопичення, обробки й аналізу даних, оцінювання, моделювання та 

прогнозування процесів (рис. 1). 

 
Рис. 1. Модель показника і достовірність інформації. 

 

Широке розповсюдження геоінформаційних технологій накопичення, обробки 

та систематизації даних значною мірою підвищує можливість створення сучасного 

інформаційного забезпечення шляхом його формування на основі адекватного 

представлення особливостей території, яку вивчають, та раціонального 

використання існуючих потоків інформації. У зв'язку з тим, що основою цих 

технологій є картографічні матеріали, при організації інформації широко 

використовується геосистемний принцип згідно з яким загальні знання 

доповнюються координатно-контурною прив'язкою даних і відповідно рішень. 

Проте, створення сучасного адекватного інформаційного забезпечення є 

неможливим без моніторингу останніх зарубіжних досліджень, аналізу наукового 

доробку вітчизняних та зарубіжних науковців.  
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Виклад основних матеріалів дослідження. Ринок інформаційної продукції в 

Україні тільки починає формуватися, що зумовлює необхідність випереджаючого 

створення інформаційних ресурсів, які в агропромислових комплексах розвинутих 

країн світу нині стають основними при розв'язанні економічних і соціальних 

проблем розвитку галузей та регіонів.  

У цьому випадку виняткового значення набуває знання іноземної мови та 

висока здатність до інтерпретації та використання фахових матеріалів у їх 

автентичному вигляді. 

Сучасна вища освіта постійно вдосконалюється шляхом інтеграції та зміцненні 

міжпредметних зв'язків. Сутність інтеграції проявляється в побудові нерозривно 

пов'язаного створення єдиного цілого. В процесі навчання інтеграція здійснюється 

шляхом підсумовування основ наук. Так само інтегративний процес проявляється 

при злитті в одному курсі навчальних предметів і розкритті комплексних тем. 

Спираючись на наявний вже досвід в іншій діяльності, інтегроване навчання 

формує нові знання, вміння і навички, розширюючи зміст, засоби і способи 

навчання. При цьому з'являється можливість індивідуалізації навчання. Включення 

інтегрованих занять в учбовий процес сприяє його ефективності, оскільки активізує 

здобувача, спонукає його до самостійності при оволодінні іноземною мовою, 

поглиблює і розширює інтерес до знань. Разом з тим інтегровані курси позитивно 

позначаються і на мотивації пізнавального інтересу здобувачів до вивчення 

предмета. 

Інтегрований курс іноземної мови сприяє набуттю теоретичних знань і їх 

практичної реалізації в процесі професійної діяльності здобувача. Таким чином, 

іноземна мова виступає засобом придбання знань з інших дисциплін.  

Додатковий матеріал, викладений англійською мовою, дозволяє значно 

розширити знання здобувача, та занурити його в атмосферу міжкультурної наукової 

кооперації, дозволивши розглянути проблемну тему під різними кутами зору.  

Цей підхід було реалізовано нами при створенні навчального посібника 

«Оптико-механічні системи в інженерній геодезії» (рис. 2). Так, здобувачі вищої 

освіти при вивченні розділу «Сучасні інформаційні системи» мають змогу не тільки 

опанувати матеріал рідною мовою, ознайомитись з останніми науковими 

здобутками вітчизняних вчених, а й вивчити основну термінологію до теми 

англійською мовою, ознайомитись з підходами до вирішення різних проблем як 

окремих зарубіжних вчених, так і закордонних наукових установ.  

Після вивчення теми здобувач здатен запропонувати шляхи або способи 

вирішення того чи іншого питання, запропонувавши максимально доступний та 

адекватний підхід. Так, наприклад, розв'язання проблеми інформатизації систем 

управління меліоративним землеробством, водогосподарською та екологічною 

діяльністю вбачається у створенні на базі комп'ютерних технологій серії 

спеціалізованих щодо певного кола завдань програмно-інформаційних комплексів, 

побудованих на єдиних засадах організації інформаційного середовища та 

нормативно-методичного забезпечення прийняття рішень. 
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Рис 2. Сторінки навчального посібника «Оптико-механічні системи в 

інженерній геодезії». 

Враховуючі досвід викладання навчальних дисциплін: «Англійська мова за 

фаховим спрямуванням» (обов’язкова), «Електронні геодезичні прилади» 

(обов’язкова) та ін. суміжні дисципліни авторами пропонується наступний алгоритм 

використання інтегрованого підходу при вивченні фахових дисциплін 

інформаційного спрямування (рис. 3). 

 
Рис. 3. Алгоритм інтегрованого підходу при вивченні фахових дисциплін. 

 

Алгоритм, який встановлює функціональний зв'язок інтегрованого підходу 

при вивченні фахових дисциплін інформаційного спрямування забезпечує 

декілька позитивних переваг, які доцільно використовувати при вивченні 

спеціальних навчальних дисциплін для будь-якої спеціальності. 
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Висновки. Таким чином, інтеграція іноземної мови у процес вивчення теми 

дала змогу розширити кругозір здобувача, ознайомити його з останніми 

технологіями та самостійно знайти оптимальне рішення. Подальші перспективи 

досліджень вбачаємо у розробці методів інтегрованого навчання та активній 

інтеграції іноземної мови у вивчення фахових дисциплін. 
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Анотація. Розглянуто перспективні джерела водопостачання та методи 

покращення якості води для забезпечення галузі тваринництва. 

Ключові слова: водні ресурси, якість води, методи покращення, тваринництво, 

контроль якості. 

 

Постановка проблеми. Водні ресурси – це запаси поверхневих і підземних вод 

певної території. Для водопостачання в тваринництві практичне значення мають 

ресурси поверхневих, в основному річкових, і підземних вод. До поверхневих вод 

належать води каналів, річок, ставів, озер та водосховищ. Оскільки основними 
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