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В процесі вивчення даної дисципліни здобувачі вищої освіти 

ЗНАЙОМЛЯТЬСЯ З КРЕСЛЕННЯМИ ГЕОМЕТРИЧНИХ 
ПРОСТОРОВИХ ОБ’ЄКТІВ ТА ЗДОБУВАЮТЬ НАВИЧКИ 
РОЗВ’ЯЗУВАТИ ПРИКЛАДНІ ЗАДАЧІ, ВИКОНУВАТИ ТА ЧИТАТИ 
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КРЕСЛЕННЯ БУДІВЕЛЬ, СПОРУД, БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ, 
МАШИНОБУДІВНИХ ДЕТАЛЕЙ ТОЩО.  

Наприклад, вміння виконувати зображення просторових об’єктів в 

системі прямокутних проекцій, аксонометрії; будувати лінії перетину 

геометричних тіл (позиційні задачі); розв’язувати  конструктивні метричні та 

прикладні задачі, будувати розгортки поверхонь, аксонометричні зображення 

просторових об’єктів тощо. 

Передумовами для вивчення дисципліни є набуття теоретичних знань 

та практичних навичок за такими дисциплінами: Креслення, математика 

(шкільна та довузівська підготовка), Вища математика. 
Програмні результати навчання: 
ПРН1. Знання і розуміння засад технологічних, фундаментальних та 

інженерних наук, що лежать в основі галузевого машинобудування відповідної 

галузі. 

ПРН2. Знання та розуміння механіки і машинобудування та 

перспектив їхнього  розвитку. 

ПРН5. Аналізувати інженерні об’єкти, процеси та методи. 

ПРН6. Відшуковувати потрібну наукову і технічну інформацію в 

доступних джерелах, зокрема, іноземною мовою, аналізувати і оцінювати її. 

ПРН9. Обирати і застосовувати потрібне обладнання, інструменти та 

методи.  

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми «Галузеве 

машинобудування» здобувачі вищої освіти:  

повинні знати:  

− предмет і методи дисципліни «Нарисна геометрія»; 

− способи побудови та перетворень зображень об’ємних форм на площині; 

− способи формування поверхонь, методи та способи створення і 

зберігання графічної інформації; 

− алгоритми і способи розв’язання позиційних і метричних задач; 

− основи спеціальних розділів нарисної геометрії: проекції з числовими 

позначками, аксонометричні проекції, способи побудови розгорток технічних 

машинобудівних поверхонь тощо;  

повинні розуміти:  

− важливу роль дисципліни «Нарисна геометрія» у подальшому освоєнні 

професійних дисциплін та  здобутті якісної  кваліфікації за спеціальністю;  

− важливість виконування креслень реальних просторових  об’єктів; 

повинні володіти:  
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−  мовою графіки, яка дає змогу безконтактного спілкування для потреб 

машинобудівельної галузі; 

− навичками виконання геометричних креслень просторових  об’єктів 

згідно з діючими стандартами; 

− прийомами  розв’язання окремих прикладних задач  для 

машинобудівельної галузі; 

повинні вміти:  

−  виконувати зображення просторових об’єктів в системі прямокутних і 

аксонометричних проекцій; 

−  будувати проекції ліній перетину геометричних фігур (позиційні 

задачі); 

− розв’язувати  конструктивні метричні та прикладні задачі, будувати 

розгортки технічних поверхонь, аксонометричні зображення просторових 

об’єктів тощо. 

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

№з/п Назви тем Кількість годин 
лекції практичні лабораторні самостійна 

1 Вступ. Основні поняття 2 – – 5 

2 Класифікація 

поверхонь, визначник та 

закон каркасу поверхні. 

2 – 4 

6 

3 Позиційні задачі 

нарисної геометрії. 

2 – 4 
6 

4 Побудова проекцій лінії 

взаємного перетину 

поверхонь обертання. 

Алгоритм та 

послідовність побудов, 

визначення видимості. 

2 – 4 

6 

5 Метричні задачі та їх 

класифікація. 

2 – 6 
6 

6,7 Способи перетворення 

комплексного креслення 

(введення нових площин 

проекцій, обертання 

навколо осей тощо). 

4 – 4 

6 

8 Розгортки  поверхонь: 

визначення понять, 

2 – 4 
6 
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№з/п Назви тем Кількість годин 
лекції практичні лабораторні самостійна 

способи побудови та 

властивості розгорток. 

9,10 Побудова 

аксонометричних 

зображень плоских та 

просторових об’єктів. 

4 – 2 

6 

11 Елементи теорії тіней та 

перспективи. 

2 – 2 
6 

 Всього 22 – 30 53 
 

Критерії оцінювання та засоби діагностики 

Мінімальний та максимальний рівень оцінювання щодо отримання 

«іспиту» за навчальною дисципліною «Нарисна геометрія» складає 60 та 100 

балів відповідно, і може бути досягнений наступними засобами оцінювання: 

Засоби  оцінювання 
Мінімальна 

кількість балів 

Максимальна 

кількість 

балів 
Вид контролю 

Кількість 

у семестрі 

Розрахунково-графічної 

роботи 
1 10 20 

Практичні роботи 

(виконання та захист) 
8 8 21 

Контроль знань:    

Опитування  2 12 19 

Підсумковий (семестровий) 

контроль знань – іспит 
1 30 40 

Разом  60 100 
 

 
З дисципліни передбачено виконання розрахунково-графічної роботи. 

Розрахунково-графічна робота є індивідуальним завданням проектно-

конструкторського характеру, який має на меті не лише поглиблення, 

узагальнення і закріплення знань студентів з навчальної дисципліни, а й 

застосування їх при вирішенні конкретного фахового завдання і вироблення 

вміння самостійно працювати з навчальною і науковою літературою, 

електронно-обчислювальною технікою, використовуючи сучасні 

інформаційні засоби та технології. 
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Розрахунково-графічна робота складається з наступних завдань: 

− Задання, конструювання та зображення багатогранних поверхонь. 

Побудова точок і ліній на поверхні. Аксонометричні проекції (формат А3); 

− Побудова ліній перетину двох багатогранних поверхонь та поверхонь 

обертання на комплексному кресленні (формат А3);   

−  Перетворення комплексного креслення. Розв’язання  метричних задач 

(формат А3); 

− Прямокутна ізометрія просторових геометричних об’єктів(формат А3).   

− Побудова розгорток поверхонь технічних машинобудівних конструкцій 

(два формату А3 + пояснювальна записка). 
Методичні рекомендації щодо виконання контрольної роботи 

представлено в [4]. 

 

Два рази за семестр проводяться експрес контроль знань – відкриті 

питання, наприклад: 

1. Основні поняття теорії поверхонь (навести приклади на комплексному 

кресленні).  

2. Сутність методу проекцій із числовими позначками. 

 
Підсумковий контроль знань проводиться для студентів, що не змогли 

з будь яких причин набрати необхідну кількість балів, або для студентів, що 

бажають збільшити вже набрану кількість балів.  Підсумковий контроль знань 

здійснюється у вигляді усної бесіди з викладачем (комісією викладачів) по 

тематиці навчальної дисципліни. 

Навчальним планом передбачено іспит. Завдання іспиту складається з 

трьох теоретичних питань з наведеного нижче переліку. 

Перелік питань до іспиту: 

1. Комплексне креслення та його метрична визначеність. Зв’язок 

комплексного креслення з Декартовою системою координат. 

2. Властивості ортогонального проекціювання (навести приклади). Побудова 

проекцій прямого кута. 

3. Проекціюючі геометричні образи. Характерна властивість основної проекції 

проекціюючого образа  (навести приклади). 

4. Лінії (криві, ламані, прямі): утворення й зображення на комплексному 

кресленні. 

5. Прямі загального положення висхідна і низхідна (навести приклади на 

комплексному кресленні). 

6. Прямі окремого положення (навести приклади на комплексному кресленні). 
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7. Взаємне положення двох прямих (із прикладами на комплексному 

кресленні). 

8. Площини окремого положення (навести приклади на комплексному 

кресленні). Способи задання площини загального положення на 

комплексному кресленні (навести приклади).  

9. Умови належності точки та прямої лінії до площини (навести приклади на 

комплексному кресленні). 

10. Основні поняття теорії поверхонь (навести приклади на комплексному 

кресленні).  

11. Основне креслення поверхонь пірамідальної та призматичної. Знако-

кодова формула поверхні. Побудувати точку, що належить до поверхні.  

Критерії заданості поверхні. Умова належності точки до поверхні (навести 

приклади на комплексному кресленні). 

12. Лінійчаті розгортні поверхні: знако-кодова формула; елементарне та 

основне креслення (навести приклади).  

13. Лінійчаті нерозгортні поверхні на прикладі гіперболічного параболоїда: 

знако-кодова формула; елементарне та основне креслення, побудова точки, що 

належить до поверхні (навести приклади).  

14. Лінійчаті поверхні обертання: знако-кодова формула; елементарне й 

основне креслення. (навести приклади на комплексному кресленні).  

15. Конічна лінійчата поверхня загального виду: знако-кодова формула; 

елементарне й основне креслення (навести приклад).  

16. Поверхня обертання загального положення: знако-кодова формула; 

елементарне й основне креслення. Лінії на поверхні: екватор, горло, головний 

меридіан, паралель. 

17. Циклічні поверхні обертання. Сфера: знако-кодова формула; елементарне 

та основне креслення. Лінії на поверхні: екватор, головний меридіан, паралелі. 

18. Задання та зображення на комплексному кресленні відкритого тора. Знако-

кодова формула й критерій заданості поверхні. Розв’язання задачі про 

побудову точки, що належить до поверхні. 

19. Поверхні обертання другого порядку: знако-кодові формули, елементарне 

й основне креслення. Просторовий і графічний алгоритми розв’язання задачі 

про побудову точки, що належить до поверхні. 

20. Позиційні задачі та їх класифікація. Головні позиційні задачі (ГПЗ). 

Навести приклади на комплексному кресленні. 

21. Алгоритм розв’язання ГПЗ в окремих випадках (навести два приклади на 

комплексному кресленні). 

22. Конічні перерізи (навести приклади на комплексному кресленні). 

23. Взаємний перетин двох багатогранних поверхонь. Способи побудови. 
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24. Алгоритм розв’язання першої та другої ГПЗ у загальному випадку Способи 

розв’язання ГПЗ у загальному випадку й особливості їхнього застосування.  

(навести два приклади на комплексному кресленні). 

25. Співвісні поверхні та лінії їхнього перетину (навести приклади).  

26.Особливі випадки взаємного перетину поверхонь другого порядку (навести 

приклади). 

27. Метричні задачі та їхня класифікація (навести приклади на комплексному 

кресленні). 

28. Лонгометричні та гоніометричні задачі й алгоритми їхнього розв’язання на 

комплексному кресленні (навести приклади на комплексному кресленні). 

29. Одинадцять елементарних метричних завдань (навести два приклади на 

комплексному кресленні). 

30. Перша основна метрична задача й методика її розв’язання на 

комплексному кресленні. Теорема про проекціювання прямого. 

31. Друга основна метрична задача та методика її розв’язання на 

комплексному кресленні. 

32. Перетворення комплексного креслення і його сутність. Спосіб введення 

нових площин проекцій (показати на комплексному кресленні). 

33. Перша й друга основні задачі перетворення комплексного креслення. 

34. Третя та четверта задачі перетворення комплексного креслення (із 

прикладами на комплексному кресленні). 

35. Розв’язання головних позиційних задач із перетворенням комплексного 

креслення (навести приклади). 

36. Спосіб обертання навколо проекціюючих прямих при розв’язанні 

метричних задач із перетворенням комплексного креслення. 

37. Сутність методу проекцій із числовими позначками. Задання точки та 

прямої лінії. Закладення, підйом, ухил та інтервал прямої. Градуювання 

прямої, знаходження натуральної величини відрізка (навести приклади). 

38. Взаємне положення двох площин у проекціях із числовими позначками. 

39. Проекції із числовими позначками. Побудова лінії перетину площини з 

поверхнями (конічною, топографічною). 

40. Розгортки  поверхонь: визначення понять, способи побудови та властивості 

розгорток. Побудова розгорток геометричних фігур та поверхонь 

41. Основні поняття теорії тіней. Геометричні основи побудови тіней.  Тіні 

прямих загального та окремого положення. Основні поняття теорії 

перспективи. Спосіб архітекторів із двома точками сходу. 

42. Сутність методу аксонометричних проекцій. Основна теорема 

аксонометрії. Розташування аксонометричних осей і приведені коефіцієнти 
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спотворення. Прямокутна ізометрія й прямокутна диметрія плоских і 

просторових об’єктів (навести приклади побудови).  

 

Рекомендовані джерела інформації 
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