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1. Мета дисципліни 
 

Метою дисципліни “Інформаційні технології та інженерна графіка” є 
формування у майбутніх фахівців сучасного рівня інформаційної та 
комп’ютерної культури, набуття практичних навичок роботи на сучасній 
комп’ютерній техніці та використання сучасних інформаційних технологій 
для вирішення різноманітних завдань у практичній діяльності за фахом, а 
також вивчення теоретичних основ геометричних методів побудови 
зображень просторових форм і методів рішення геометричних задач за 
заданим зображенням цих форм, розвиток здібностей до просторового 
мислення, придбання навичок виконання та читання машинобудівних 
креслень, знання державних стандартів ЄСКД.  

Завданнями дисципліни є: 
- формування теоретичних знань та практичних навичок у майбутніх фахівців 
відповідно до поставленої мети; 
- здатність до ефективної роботи з сучасними комп’ютерними засобами 
(комп’ютерно-технологічна компетентність); 
- здатність до ефективної роботи з інформацією у всіх формах її представлення 
(інформаційна компетентність); 
- здатність застосовувати сучасні засоби інформаційних та комп’ютерних 
технологій до роботи з інформацією та розв’язання різноманітних задач 
(процесуально – діяльнісна компетентність). 

 
Дисципліна сприяє формуванню наступних компетентностей: 

ЗК02. Здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями 
ЗК04. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 
ЗК05. Здатність до пошуку та аналізу інформації з різних джерел 
ЗК08. Здатність працювати автономно. 
ФК2. Здатність управляти технологічними процесами з використанням 
технічного, інформаційного та програмного забезпечення 
 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної 
дисципліни 

немає 
 
3. Результати навчання за дисципліною та їх співвідношення із 

програмними результатами навчання 
 

В результаті успішного засвоєння дисципліни студент повинен  
знати: 
− класифікацію інформаційних технологій, особливості обробки 

інформації; 



 

 

− класифікацію баз даних; 
− основні поняття криптографії, найпростіші алгоритми шифрування; 
− технології підвищення надійності збереження інформації в 

комп'ютерних системах; 
− типову структуру та інформаційні зв'язки сучасного підприємства; 
− як виконувати креслення деталей та складних одиниць; 
− як вирішувати графічні задачі з використанням комп’ютера; 
− способи вирішення задач на взаємну належність і взаємний перетин 

геометричних форм; 
− методи вирішення метричних задач знаходження величин 

геометричних форм. 
вміти: 
− використовувати технології та засоби електронного документообігу; 
− використовувати сучасні засоби та лінії зв'язку; 
− використовувати найпоширеніші пошукові системи; 
− використовувати найпоширеніші програми обробки інформації; 
− виконувати креслення технічних деталей і наносити розміри з 

врахуванням основних положень конструювання та технології їх 
виготовлення; 

− читати креслення по заданих їх зображеннях; 
− виконувати ескізи деталей та їх обмірів і  виконання креслень деталей 

та складальних одиниць у відповідності зі стандартами ЄСКД. 
 
Програмні результати навчання: 

ПР 3. Уміти застосовувати інформаційні та комунікаційні технології для 
інформаційного забезпечення професійної діяльності та проведення 
досліджень прикладного характеру. 
ПР 4. Проводити пошук та обробку науково-технічної інформації з різних 
джерел та застосовувати її для вирішення конкретних технічних і 
технологічних завдань 
ПР 24. Здійснювати технологічні, технічні, економічні розрахунки в рамках 
розроблення та виведення харчових продуктів на споживчий ринок, вести 
облік витрат матеріальних ресурсів. 
  



 

 

4. Структура навчальної дисципліни 
1 семестр 

Форма навчання __денна___ 
 

№ 
п/п 

Номер і назва теми  Кількість годин Примітки 
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1 семестр 
Змістовий модуль 1. Інформація, інформаційні технології і системи 

1 ТЕМА 1. Інформація, інформаційні 
системи і технології. 

2 2 - 2     

2 ТЕМА 2. Програмне забезпечення. 
Класифікація сучасних програмних 
засобів. 

2 2 - 2     

3 ТЕМА 3. Апаратне забезпечення. 
Склад, призначення й 
характеристики основних елементів 
персонального комп'ютера. 

2 2 - 4     

4  ТЕМА 4 Розподілені інформаційні 
системи. Загальні принципи будови 
комп’ютерних мереж. Мережа 
Інтернет. 

2 2 - 4     

5 ТЕМА 5. Операційна система ПК 
Microsoft Windows 

2 2 - 4     

6 ТЕМА 6. Текстовий процесор 
Microsoft Word. 

2 2 - 4     

7 ТЕМА 7. Табличний процесор 
Microsoft Excel. 

2 2 - 4     

8 ТЕМА 8. СУБД Microsoft Access. 2 2 - 4     
Змістовий модуль 2. Основи інженерної та комп’ютерної графіки 

9 ТЕМА 9. Предмет інженерної та 
комп’ютерної графіки. Основні 
поняття та засоби. 

2 2 - 2     

10 ТЕМА 10. Пакети програм 
інженерної графіки. Пакети САПР 
AutoCAD і Компас-3В. 

2 2 - 2     

11 ТЕМА 11. Графічне оформлення 
креслень. Формати. Масштаби. 
Графічні позначення.  

2 2 - 4     

12 ТЕМА 12. Засоби та елементи 
геометричних побудов у кресленні. 

2 2 - 4     

13 ТЕМА 13. Зображення: види, 
розрізи, перерізи. Виносні 
елементи. 

2 2 - 4     

14 ТЕМА 14. Рознімні та нерознімні 
з’єднання деталей. Різьбові 
з’єднання. Передачі. 

2 2 - 4     

15 ТЕМА 15. Метод проекцій. 
Способи проекціювання.  

2 2 - 4     

16 ТЕМА 16.  Аксономертичні 
проекції.  

2 2 - 4     

 Разом 32 32 - 56     



 

 

5. Схема формування оцінки 
 

5.1 Шкала відповідності оцінок: 
 

Відмінно/Excellent 

Зараховано/Passed 

90-100 
Добре/Good 82-89 

75-81 
Задовільно/Satisfactory 64-74 

60-63 
Незадовільно/Fail Не зараховано/Fail 0-59 

 
 

5.2  Форми та організація оцінювання: 
Поточне оцінювання: 

Форма оцінювання 
Терміни 
оцінювання 
(тиждень) 

Максимальна 
кількість 
балів  

Контрольне тестування за темами: 
Теми 1 - 8 
Теми 9 - 16 

 
8 тиждень 
17 тиждень 

 
5 балів 
5 балів 

Виконання завдань до практичних занять – 44 
балів: 
1. Розробка електронного документу 
2. Розробка презентації 
3. Розробка електронної таблиці 
4. Розробка бази даних 
5. Візуалізація числових даних 
6. Оформлення креслень. Формати. 

Масштаби. Графічні позначення.  
7. Елементи геометричних побудов у 

кресленні. 
8. Зображення: види, розрізи, перерізи.  
9. Рознімні та нерознімні з’єднання деталей 

Різьби та різьбові з’єднання. 
10. Проекційне креслення. 
11. Аксонометричні проекції. 

 
  
 2 тиждень 
3 тиждень 
4 тиждень 
5 тиждень 
8 тиждень 
9 тиждень 

 
10 тиждень 

 
11 тиждень 
12 тиждень 

 
13 тиждень 
15 тиждень 

 
 
4 бали 
4 бали  
4 бали 
4 бали 
4 бали 
4 бали 
 
4 бали 
 
4 бали 
4 бали 
 
4 бали 
4 бали 

Оцінювання рівня виконання завдань для 
самостійної роботи 

 
17 тиждень 

 
6 балів 

Максимальна кількість балів за поточне оцінювання*                                       
60 балів 

 
Підсумкове оцінювання: 

Форма 
оцінювання 

Терміни оцінювання 
(тиждень) 

Максимальна кількість 
балів 

Екзамен 18 40 



 

 

6. Інструменти, обладнання та програмне забезпечення, використання 
яких передбачає навчальна дисципліна  

 
Базовим програмним забезпеченням для першого розділу даного курсу 

є офісний пакет Microsoft Office (або його аналоги OpenOffice та LibreOffice), 
до складу якого входять програми для роботи з різними типами документів: 
текстами, електронними таблицями, презентаціями, базами даних тощо. Для 
другого розділу базовим програмним забезпеченням є пакети 
автоматизованого проектування AutoCAD і Компас-3D.  

Вимоги до апаратного і програмного забезпечення: 
Для виконання завдань лабораторних робіт необхідно мати комп’ютер, 

який має оперативну пам’ять не менше 2ГБ і жорсткий диск, з вільним об’ємом 
не менше 20ГБ. Операційна система – Windows 7 і більш пізніших версій. 
Пакет офісних програм Microsoft Office 2016 і більш пізніших версій або пакет 
OpenOffice.org версії 3.3 і більш пізніх. Пакети для дво- та тривимірного 
автоматизованого проектування AutoCAD і Компас-3D. 

 
7. Рекомендована література: 

 
Основна: 

1. Буйницька О. П. Інформаційні технології та технічні засоби навчання / 
О. П. Буйницька. Навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 240 с. 

2. Томашевський О. М. Інформаційні технології та моделювання бізнес-
процесів /О.М. Томашевський, Г.Г. Цегелик, М.Б. Вітер, В.І. Дудук. Навч. посіб. – 
К.: «Видавництво «Центр учбової літератури», 2012. – 296 с. 

3. Грицунов О. В. Інформаційні системи та технології: навч. посіб. для 
студентів за напрямом підготовки «Транспортні технології» / О.В. Грицунов; 
Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х.: ХНАМГ, 2010. – 222 с.  

4. Копитко М. Ф. Основи інформаційних технологій: Тексти лекцій / 
М.Ф. Копитко. − Львів: Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2007. − 259 с. 

5. Глівенко С. В. Інформаційні системи в менеджменті : навч. посібн. / 
С.В. Глівенко, Є. В. Лапін, О.О. Павленко та ін. – Суми: Університетська 
книга, 2005. – 407 с. 

6. Вовчак І. С. Інформаційні системи та комп'ютерні технології в 
менеджменті: навчальний посібник / І. С. Вовчак. – Тернопіль: Карт-Бланш, 
2001. – 354 с. 

7. Скопень М. М. Комп’ютерні інформаційні технології в туризмі: Навч. 
Посіб / М. М. Скопень. - К.: КОНДОР, 2005. – 302с. 

8. Михайленко В.Е., Пономарев А.М. Инженерная гарфика. – 3-е изд.- К.: 
Вища школа, 2006. – 303 с. 

9. ЄСКД. Загальні правила виконання креслень. Довідник: - Укр. Та рос. 
мовами/ За заг. ред. В.Л. Іванова. – Львів: НТЦ «Ленорм-стандарт», 2001. – 
272 с. 
 
 



 

 

Додаткова: 
1. Закон України "Про захист інформації в інформаційно-

телекомунікаційних системах" // Відомості Верховної Ради України, 2005. — 
№26. – С 347. 

2. Гордієнко І. В. Інформаційні системи і технології в менеджменті : 
навч.-метод. посібн. для самост. вивч. дисц. / І.В. Гордієнко. – 2-ге вид., 
перероб. і доп. – К. : КНЕУ, 2003. – 259 с. 

3. Конспект лекций к «Рабочей тетради по начертательной геометрии». 
– ДГУ, 1989. 

4. Рабочая тетрадь по начертательной геометрии. – ДНУ, 2010 
 

Інформаційні ресурси: 
1. uk.wikipedia.org/wiki/ Інформаційні технології. 
2. http://itc.ua/ Все про ІТ. 
3. http://www.iemag.ru/ Журнал "Intelligent Enterprise / RE" («Корпоративні 

системи»). 
4. worldbank.org/kam/ The World Bank 
5. www.crm.com.ua/ Інформаційний портал CRM. 
6. http://www.iai.gov.ua/ Інститут штучного інтелекту 
7. http://www.corporation.com.ua/Корпоративне управління 
8. Електронні копії підручників з курсу нарисної геометрії, інженерної 

графіки, машинобудівного креслення, основ роботи у програмах 
автоматичного проектування таких як Компас, AutoCAD. 

9. http://repository.dnu.dp.ua 
 

Тематика практичних занять 
здобувачів вищої освіти денної форми навчання 

 
Назви розділів і тем Кількість 

годин 

Практична робота1. Розробка електронного документу. 2 
Практична робота 2. Розробка презентації. 2 
Практична робота 3. Розробка електронної таблиці. 2 
Практична робота 4. Розробка бази даних. 2 
Практична робота 5. Робота з Інтернет-сервісами. 2 
Практична робота 6. Обробка скалярних даних. 2 
Практична робота 7. Обробка структурованих даних. 2 
Практична робота 8. Візуалізація числових даних. 2 
Практична робота 9. Оформлення креслень. Формати. 
Масштаби.  

2 

Практична робота 10. Нанесення розмірів на кресленнях. 
Розмірні та виносні лінії. Стрілки. Розмірні числа. Знаки. 

2 

Практична робота 11. Зображення: види, розрізи, перерізи. 
Надписи. 

2 

Практична робота 12.  2 

http://repository.dnu.dp.ua/


 

 

Практична робота 13. Зображення: види, розрізи, перерізи. 2 
Практична робота 14. Різьбові з’єднання. 2 
Практична робота 15. Проекційне креслення. 2 
Практична робота 16. Аксонометричне проекціювання. 2 

 Разом 32 
 

Тематика самостійної роботи 
здобувачів вищої освіти денної форми навчання 

 

Назви розділів і тем Кількість 
годин 

ТЕМА 1. Текстовий процесор Word: макроси. 4 
ТЕМА 2. Табличний процесор Excel: формули, фільтри. 4 
ТЕМА 3. Табличний процесор Excel: візуалізація даних. 4 
ТЕМА 4. Програма створення презентацій PowerPoint: 
анімація. 

4 

ТЕМА 5. Реляційні та нереляційні бази даних. 4 
ТЕМА 6. Система управління базами даних Access: 
побудова SQL-запитів. 

4 

ТЕМА 7. Протоколи і утиліти стеку ТСР/ІР. 4 
ТЕМА 8. Криптографічний захист даних. 4 
ТЕМА 9. Графічні позначення матеріалів та правила їх 
нанесення на креслення. 

4 

ТЕМА 10. Розміри елементів, правила їх нанесення на 
креслення. 

4 

ТЕМА 11. Елементи геометричних побудов. 4 
ТЕМА 12. Побудова лекальних та циркульних кривих. 4 
ТЕМА 13. Класифікація різьбових з’єднань. 4 
ТЕМА 14. Аксонометричне проекціювання. 4 

Разом 56 
 


