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Опис дисципліни 
 

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Нарисна геометрія» є 

графічна підготовка, необхідна для виконання і читання графічних 

документів і креслень. 
 

Метою викладення навчальної дисципліни «Нарисна геометрія» є: 

оволодіння студентами теоретичними знаннями і практичними навичками, 

необхідними для викреслювання картографічних матеріалів, що 

використовуються в лісовому господарстві; виконання креслень 

геометричних тіл, моделей, ескізів та креслень деталей; розвиток 

просторової уяви. 
 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Нарисна геометрія» є: 

надання студентові знань з основних положень технічного креслення; 

формування початкових умінь виконання ескізів та креслень деталей з 

різьбою; формування бази для вивчення спеціальних дисциплін. 
 
 

   Структура курсу     

Години 
 

Тема 
 

Результати навчання 
 

Завдання    

(лек./п.)          

2/0 Інструменти,  Необхідні матеріали,  Тести, 

 приладдя і  інструменти,  прилади.  питання, 

 матеріали, що  Організація   робочого   місця.  практична 

 використовуються  Прийоми роботи. Лінії  робота 

 при оформленні  креслення.  Формати.   

 креслень. Лінії  Оформлення креслень.    

 креслень і       

 виконання написів.       

 Формати.        

        

0/2 Шрифти.   Значення шрифтового  Тести, 

mailto:didfk@ukr.net


  оформлення   креслень. питання, 

  Креслярський  шрифт. практична 

  Співвідношення   між робота 

  елементами літер і цифр  

  креслярського шрифту.   

0/2 Масштаби. Масштаби та їх застосування. Тести, 

 Нанесення розмірів. Правила нанесення розмірів. питання, 

         практична 

         робота 

0/2 Прийоми Прийоми   викреслювання Тести, 

 викреслювання контурів  деталей із питання, 

 технічних деталей застосуванням геометричних практична 

  побудов.  Поділ  кіл  на  рівні робота 

  частини.  Побудова  спряжень  і  

  

лекальни

х кривих. Спряження  

  двох прямих дугою кола  

  заданого радіуса. Спряження  

  дуги   з   прямою.  Зовнішнє   і  

  внутрішнє спряження двох дуг  

  дугою заданого радіуса.   

       

2/0 Точка іпряма. Загальні відомості про види Тести, 

  проекціювання. Проекціювання питання 

  точки  на  дві  і  три  площини  

  проекцій. Розміщення проекцій  

  точки на комплексних  

  кресленнях. Координати точки.  

  Проекціювання прямої на дві і  

  три  площини проекцій.  

  Проекціюючі прямі, прямі рівня  

  і загального  положення.  

  Відносне положення двох  

  прямих       

       

0/2 Аксонометричні Загальні  поняття про Тести, 

 проекції. аксонометричні проекції. Види питання, 

  аксонометричних проекцій. практична 

  Аксонометричні осі. Показники робота 

  спотворення.   Зображення  

  плоских  геометричних  фігур  в  

  

аксонометрії

. Зображення кола  

  в прямокутній ізометрії  



  (паралельно  до площинп  

  роекцій).    Побудова  

  аксонометричних проекцій  

   кола.          

0/2 Проекції  Загальні  поняття  про Тести, 

 геометричних тіл  аксонометричні проекції.  Види питання, 

   аксонометричних  проекцій. практична 

   Аксонометричні осі. Показники робота 

   спотворення.   Зображення  

   плоских  геометричних фігур в  

   аксонометрії. Зображення  кола  

   в прямокутній  ізометрії  

   (паралельно  до   площин  

   проекцій).    Побудова  

   аксонометричних  проекцій  

   кола.          

        

0/2 Переріз  Поняття про переріз. Переріз Тести, 

 геометричних тіл тіл  проектуючими  площинами. питання, 

 площинами  Побудова дійсної  величини практична 

   фігури перерізу.  Побудова робота 

   розгорток поверхонь зрізаних  

   геометричних тіл, зображення  

   зрізаних геометричних тіл в  

   аксонометричних проекціях.   

0/2 Проекційне  Основні  відомості про прості Тести, 

 креслення  розрізи:  горизонтальний, питання, 

   фронтальний і  профільний. практична 

   Випадки поєднання частини робота 

   розрізу з частиною відповідного  

   вигляду. Комплексні креслення  

   моделей із  застосуванням  

   

простих 

розрізів.       

0/2 Зображення і Гвинтова лінія на поверхні Тести, 

 позначення різьб.  циліндра. Основні відомості питання, 

   про   різьби:   кроки,   профілі, практична 

   елементи  різьб.   Умовні робота 

   зображення різьби. Позначення  

   стандартних і спеціальних різьб  

   за стандартом.       

0/2 Основи  Види   виробів   і Тести, 

 

машинобудівног

о  конструкторських документів, питання, 



 креслення. Ескізи  вигляди, їх розміщення і практична 

 деталей.  позначення. Зображення і робота 

   позначення різьб на кресленнях.  

   Елементи  різьб.  Умовності  і  

   спрощення при  побудові  

   зображень предметів.     

   Зміст і призначення ескізу  
   деталі.    Послідовність  

   виконання  ескізу деталі з  

   різьбою  з  натури.  Нанесення  

   розмірів.   Поняття   про   бази.  

   Виносні  елементи,  їх  зміст  і  

   призначення.  Виконання  ескізу  

   деталі  з  різьбою.  Оформлення  

   ескізу деталі.       

0/4 Робочі креслення Робочі креслення, їх зміст і Тести, 

 деталей.  призначення.   Виконання питання, 

   робочого креслення деталі за практична 

   ескізом.  Вимоги  до  робочих робота 

   креслень.   Оформлення  

   робочого креслення.     

0/4 Поняття про Читання  і деталювання Тести, 

 складальне складального   креслення. питання, 

 креслення. Визначеннярозмірів деталей за практична 

   складальнимикресленнями.  робота 

   Умовності і спрощення на  

   складальнихкресленнях.Читанн  

   яскладальнихкреслень.    
 

 

Літературні джерела 
 

1. Барашова А.А. Основы черчения / А.А. Барашова, А.М. Панкевич. 

– Москва: Высшая школа, 1978. – 238 с.  
2. Боголюбов С.К. Черчение / Боголюбов С.К. – 

Москва: Машиностроение, 1989. – 320 с.  
3. Дружинин И.С. Курс черчения / Дружинин И.С. – Киев: 

Высшая школа, 1985. – 335 с.  
4. Інженерна графіка / [Богданов В.М., Верхола А.П., Коваленко 

Б.Д., Михайленко В.С.]. – Київ: Техніка, 2001. – 263 с. – 

(Довідник для інженерно-технічних працівників і студентів 

вищих навчальних закладів).  



5. Селиватров М.М. Черчение / Селиватров М.М. – Москва: 

Высшая школа, 1985. – 325 с.  
6. Хаскін А.М. Креслення / Хаскін А.М. – Київ: Вища школа, 1976. – 

436 с. – (Підручник для технікумів). 

Політика оцінювання 
 

 Політика щодо дедлайнів та перескладання:Роботи, які здаються із 

порушення термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу 

оцінку (-10 балів).


 Політика щодо академічної доброчесності: Усі матеріали проету 

перевіряються на академічну благочесність.Списування під час 

контрольних робіт заборонені.


 Політика щодо відвідування:Відвідування занять є обовязковим 

компонентом оцінювання, за яке нараховується бали за теми. За 

об’єктивних причин (підтверджених документально) дозволяється 

перескладання.

 

Оцінювання  
    Поточне тестування та самостійна робота       Зал. Сума 
                       

   ЗМ1       ЗМ2      ЗМ3     

                       

Т1.1  Т1.2 Т1.3 Т1.4  М Т2.1 Т2. Т2.3 Т2.4 Т2.5 Т2.6 МК  Т3 Т3. Т3.3 Т3 М    

      К  2       .1 2   .4 К 
30 100                      

                        

3 3 2 5  5 4 3 5 5 4 4 5  2 4 5  6 5    

                       

 Т1.1, Т1.2 … Т3.1 – теми змістових модулів.          

 МКР 1, МКР 2 – модульні контрольні роботи          

Шкала оцінювання студентів:                
                 

   Оцінка ЄКТС    Бали       Зміст   

    А      90-100      відмінно   

    В      82-89       добре   

    С      74-81       добре   

    D      64-73     задовільно   

    E      60-63     достатньо   

           35-59     незадовільно з   

    FX           можливістю   

                повторного складання  

           1-34     незадовільно з   

    
F 

           обов’язковим   
              повторним вивченням  

                 



                 дисципліни    


