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1. Вступ 

1.1. Мета, завдання, структурно-логічне місце дисципліни в навчальному 

процесі підготовки фахівців - енергетиків. 

• Нарисна геометрія – одна з фундаментальних і загально-технічних дис-

циплін, покладених в основу інженерної освіти, вона сприяє розвитку 

просторового уявлення і є теоретичною базою креслення. 

• Нарисна геометрія є розділом геометрії, в якому вивчають способи по-

дання просторових фігур за допомогою їх зображень на площині чи на 

поверхні. Відміна нарисної геометрії від геометрії в цілому полягає в 

особливості її метода, що ,базується на операції проекцювання. Метод 

нарисної геометрії – насамперед графічний. 

• Предметом нарисної геометрії є розробка методів побудови та читання 

креслень, способів розв’язання за допомогою креслень геометричних за-

дач, методів геометричного моделювання, тобто створення проекцій 

об’єкта, який відповідав би наперед заданим геометричним та іншим ви-

могам, а також побудова зображень предметів та об’єктів деякої конкрет-

ної галузі інженерної діяльності. 

• Інженерна графіка є загально-інженерною навчальною дисципліною. Її 

предметом є побудова і читання креслень, ескізів, схем, які є графічними 

методами фіксування, збереження та передавання технічних ідей. Інже-

нерна графіка як дисципліна передбачає набуття студентами вмінь і на-

вичок вираження технічних ідей за допомогою креслень. 

• Комп’ютерна графіка – загальнонаукова дисципліна, що є складовою ін-

женерної освіти. Її предметами є комп’ютерне уявлення інформації про 

геометричні образи, комплекси технічних та програмних засобів, що да-

ють змогу утворювати, аналізувати, редагувати та зберігати інформацію 

про графічні об’єкти. Необхідність вивчення цієї дисципліни зумовлена 

інтенсифікацією інформаційного обміну, включаючи підвищення рівня 

продуктивності праці інженера, звільнення його від рутинної роботи. 

1.2. Анотований зміст дисципліни 

Важко знайти будь-яку галузь сучасного виробництва, де б не викорис-

товувалось би креслення. Креслення зрозуміло технічно освіченим людям 
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будь-якої національності. Недарма відомий французький вчений Гаспар 

Монж, засновник науки “Нарисна геометрія”, назвав креслення язиком техні-

ки, а саму нарисну геометрію – її граматикою. 

Усе що оточує нас і створено людиною, - будинки, в яких ми живимо, 

лампи, які освітлюють наші оселі, одяг, який ми носимо, і навіть ложки, яки-

ми ми користуємось, - утворено по заздалегідь розробленим кресленням. Со-

тні тисяч креслень використовуються в усіх галузях народного господарства. 

Їх розробкою займаються мільйони проектантів, конструкторів, креслярів. 

Конструювання – одна з найбільш творчих сфер мозкової діяльності. Велика і 

відповідальність конструкторів, так як якість виробів перш за все забезпечу-

ється якістю технічної документації. 

Знання, уміння і навички, придбані у курсі “Нарисної геометрії, інжене-

рної та комп’ютерної графіки”, потрібні для опанування загально-інженерних 

і фахових технічних дисциплін, а також у подальшій інженерній діяльності. 

Уміння уявити у думці форму предметів та їх взаємне розташування у прос-

торі особливо важно для ефективного використання сучасних технічних засо-

бів на базі обчислювальної техніки при комп’ютерному проектуванні техніч-

них пристроїв і технології їх виготовлення. 

1.3. Перелік базових дисциплін (дисципліни, що передують) 

• вища математика 

• вступ до фаху 

• основи інформаційних технологій і програмування. 

1.4. Перелік дисциплін, що забезпечуються 

• основи конструювання 

• прикладна механіка 

• курсове проектування за усіма фаховими дисциплінами (графічна части-

на) 

• дипломне проектування (графічна частина). 

1.5. Зміст знань, умінь і навичок після опанування курсу „Нарисна гео-

метрія, інженерна та комп’ютерна графіка 

Студенти повинні знати: 

• проекційний метод побудови зображень геометричних фігур 
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• правила побудови стандартних видів аксонометричних проекцій 

• суть способів перетворення проекцій 

• суть способів побудови лінії перерізу двох поверхонь 

• способи побудови розгорток поверхонь 

• правила виконання зображень: видів, розрізів і перерізів за вимогами 

державних стандартів 

• правила зображення і позначення різьби на кресленнях за вимогами дер-

жавних стандартів 

• правила зображення і позначення зварних швів за вимогами державних 

стандартів 

• правила нанесення розмірів на кресленнях за вимогами державних стан-

дартів 

• правила виконання креслень загального виду 

• правила користування персональним комп’ютером при графічних побу-

довах 

• правила введення і виведення графічної інформації при автоматизовано-

му створені зображень 

• структуру та можливості однієї з поширених систем комп’ютерної графі-

ки 

вміти: 

• зображати геометричні фігури в ортогональних і аксонометричних прое-

кційних системах 

• уявляти форму і положення геометричної фігури у просторі за її проек-

ційним зображенням 

• визначати взаємне положення двох геометричних фігур на епюрі: взає-

моприналежність, перетин, паралельність і перпендикулярність 

• розв’язувати метричні задачі за допомогою способів перетворення епюра 

• розв’язувати позиційні задачі за допомогою допоміжних січних перерізів 

(площин і сфер) 

• будувати види, розрізи і перерізи виробів за вимогами державних станда-

ртів 

• проставляти розміри на зображеннях за вимогами державних стандартів 

• виконувати креслення рознімних і нерознімних з’єднань, у тому числі 

різьбових, зварних та інших з’єднань 
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• виконувати ескізи деталей з натури і на їх основі – робочі креслення 

• виконувати складальні креслення й до них специфікації 

• читати креслення загального виду та робити його деталювання 

• виконувати технічні рисунки геометричних тіл і деталей в аксонометрич-

них проекціях 

• користуватися засобами введення і виведення графічної інформації при 

роботі з персональним комп’ютером 

• створювати технічні креслення і геометричні побудови на персональному 

комп’ютері за допомогою одного з поширених графічних пакетів. 

1.6. Загальний обсяг дисципліни та розподіл часу за видами роботи 

 

СЕМЕСТРИ – 1,2 

Обсяг 

дисципліни 

(годин) 

Аудиторна робота 

Самостійна 

робота 

в
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заняття 

контрольні 

заходи, 

консультації 
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м
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л
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д

и
н

 

ф
о

р
м

а 

в
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о
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Ч
ас

тк
а 

(%
) 

Р
 Г

 З
 

загальний 216 108 96 32 - 64 3 12 Е,З 108 50  

Семестр 1 108 72 64 32 - 32 2 8 Е 36 34  

Семестр 2 108 36 32 - - 32 1 4 З 72 66  
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2. Тематичний план 

2.1. Перелік модулів 

Загальний 

обсяг 

дисципліни 

Аудиторна робота 
Самостійна 

 робота 

Т
ер

м
ін
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и

в
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ен

н
я 

(т
и

ж
н

ів
) 

Т
ер

м
ін
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к
л
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ан
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я 
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навчальні заняття 
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о
н
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о

л
ь
н

і 
за

х
о

д
и

 

(г
о

д
и

н
) 

м
о

д
у

л
ів
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д

и
н
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о
м

 

л
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ії

 

л
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о
р
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о
р
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і 

п
р
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ч
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і 

в
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о
го

 

Ч
ас

тк
а 

(%
) 

Р
 Г

 З
 

Семестр 1 

Модуль №1 54 36 32 16 - 16 4 18 34  8 27-30.10.09 

Модуль №2 54 36 32 16 - 16 4 18 34  8 28-31.12.09 

Семестр 2 

Модуль №3 108 40 32 - 32 - 8 68 66  16 02.06-06.06 

 

 

 

 

2.2. Програми модулів 
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2.3. Зміст навчального (лекційного) матеріалу 

№№ 

тем Зміст 
Обсяг 

(годин) 

Література 

(із зазначенням 

сторінок) 

1 2 3 4 

Модуль № 1 “Взаємне розташування геометричних об’єктів” 

 

1.1 Вступ. Предмет курсу нарисної геометрії та її зв’язок з 

іншими науками. Основні умовні позначення. Способи 

проекцювання: центральне і паралельне. Ортогональний 

метод проекцювання. Епюр Монжа. Точка загального і 

окремого положення. Конкуруючи точки. Координати. 

2 [1], с. 7...23 

[2], с. 3...14 

[3], с. 5...9 

[4], с. 6...34 

1.2 Поверхні. Класифікація. Способи завдання поверхонь: 

аналітичний, каркасний, кінематичний. Визначник пове-

рхні. Поверхні лінійчаті і нелінійчаті (паралельного пе-

реносу, обертання, гвинтові). Лінії. Криві лінії. Побудо-

ва дотичних до плоскої кривої. Пряма лінія. Класифіка-

ція: прямі загального і окремого положення (рівня і про-

екцювальні). 

2 [1], с.25...32, 

      125...160 

[2], с.14...16,         

61...75            

[3], с.9...15 

[4], с. 82...88, 

34...39,94..115 

1.3 Площини. Способи завдання площин на епюрі. Класифі-

кація. Площини загального і окремого положення (прое-

кцювальні і рівня). Належність точки і прямої лінії пло-

щині. Прямі особливого положення у площині (головні 

лінії). Належність точки поверхні. 

2 [1], с. 42...60 

[3], с. 15...19 

1.4 Взаємне розташування геометричних об’єктів. Мимобі-

жні прямі. Паралельність геометричних об’єктів: двох 

прямих, прямої і площини, двох площин. Перпендику-

лярність геометричних об’єктів. Теорема о проекцюван-

ні прямого кута. Перпендикулярність: двох прямих, 

прямої і площини, двох площин. 

2 [1], с. 62...78 

[3], с. 20...23 

1.5 Перетин геометричних об’єктів. Пересічні прямі. Пере-

тин прямої лінії з площиною окремого і загального по-

ложення. Переріз площин: окремого і загального поло-

ження та двох площин загального положення. 

2 [3], с. 23...27 

 

1.6 Переріз поверхні січною площиною. Побудова проекцій 

лінії перерізу поверхонь граних і обертання січною 

площиною окремого положення. Переріз прямого коло-

вого конуса січними площинами окремого положення.  

2 [1], с.170...192 

[2], с. 86...91 

 

1.7 Перетин поверхні кривою і прямою лінією. Визначення 

проекцій точок перетину прямою лінією поверхні за до-

помогою додаткової площини проекцювальної або зага-

льного положення. 

2 [3], с. 27...32 

[4], с.125...139 
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1.8 Аксонометрія. Показники спотворення по аксонометри-

чним осям. Основні формули аксонометрії. Теорема 

“Пропозиція Польке”. Типи аксонометричних проекцій: 

триметрія, диметрія, ізометрія. Стандартні види аксоно-

метрії. Прямокутна ізометрія і диметрія. Косокутні ак-

сонометричні проекції. Побудова кола в прямокутній 

аксонометрії. Правило “малої осі”. 

2 [1], с.234...258 

[2], с.101...106 

[3], с. 32...35 

[4], с.210...218 

 

Модуль № 2 “Метричні і позиційні властивості геометричних об’єктів” 

 

2.1 Способи перетворення епюра. Чотири основні метричні 

задачі нарисної геометрії. Спосіб заміни площин проек-

цій і розв’язання основних метричних задач цім спосо-

бом. Спосіб обертання навколо нерухомої осі, перпен-

дикулярної до площини проекцій. Розв’язання основних 

метричних задач цім способом. Обертання навколо лінії 

рівня для визначення дійсної величини площини. 

2 [1], с. 81...85 

[2], с. 31...33 

[3], с. 35...38 

[4], с. 59...62 

2.2 Способи перетворення епюра. Спосіб плоско-

паралельного переміщення (руху). Розв’язання основних 

метричних задач цім способом. Спосіб прямокутного 

трикутника для визначення натуральної величини відрі-

зка. Побудова нормалі до поверхні. Розв’язання типових 

метричних задач за допомогою способів перетворення 

епюра. 

2 [1], с. 85..106 

[2], с. 33...36 

[3], с. 38...48 

[4], с. 46...57 

2.3 Взаємний переріз поверхонь. Суть методу допоміжних 

січних поверхонь для побудови лінії перерізу двох пове-

рхонь. Залежність форми і характеру лінії перерізу від 

взаємного розташування поверхонь. Реалізація способу 

допоміжних січних площин посередників для побудови 

проекцій лінії перерізу двох поверхонь. 

2 [1], с.194...201 

[2], с. 92...98 

[3], с. 49...53 

[4], с.148...154 

2.4 Взаємний переріз поверхонь. Спосіб допоміжних сфери-

чних поверхонь посередників. Спосіб побудови проек-

цій лінії перерізу двох поверхонь за допомогою концен-

тричних сфер посередників. Спосіб ексцентричних сфер 

посередників. 

2 [1], с.206...211 

[3], с. 53...55 

[4], с.158...163 

 

2.5 Особливі випадки перерізу поверхонь другого порядку. 

Біквадратна крива і умови її розпаду на лінії нижчих по-

рядків. Перша теорема і її наслідок. Друга теорема (тео-

рема Монжа). 

2 [1], с.202...205 

[2], с. 99...100 

[3], с. 55...58 

[4], с.163...165 

 

2.6 Розгортки поверхонь. Розгортки точні, наближені, умов-

ні. Основні властивості розгорток поверхонь. Основні 

способи побудови розгорток поверхонь багатогранників: 

тріангуляція, нормальний переріз, розкочення. Побудова 

розгортки багатогранника способом тріангуляції. 

2 [1], с.227...229 

[2], с. 50...52 

[3], с. 58...61 

[4], с.196...205 

2.7 Розгортки поверхонь. Побудова розгорток багатогран- 2 [1], с.229...233 
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ників способом нормального перерізу і розкоченням. 

Способи побудови умовних розгорток поверхонь (побу-

дова розгортки сфери). Побудова розгорток комбінова-

них поверхонь (технічних форм). 

[3], с. 61...67 

[4], с.206...209 

2.8 Площини дотичні до поверхонь. Характер лінії торкання 

дотичної площини в залежності від її розташування від-

носно поверхні. Побудова дотичних площин до повер-

хонь через точки, які розташовані на поверхнях і через 

точки, які розташовані поза межами поверхонь. 

2 [1], с.164...166 

[3], с. 64...71 

[4], с.140...147 

2.4. Перелік практичних занять 

№ 

п/п 
Тема  Годин 

1.  Єдина система конструкторської документації (ЄСКД). Оформлення 

креслень: формати, масштаби, типи ліній, шрифти креслярські, 

штрихування в розрізах і перерізах, нанесення розмірів. Аудиторна 

робота – “Шрифт”. 

2 

2.  Епюр Монжа. Зображення точок і прямих загального й окремого по-

ложення на епюрі. Зображення на епюрі площин загального і окремо-

го положення. Головні лінії в площинах. 

2 

3.  Поверхні. Точки на поверхнях. Визначення відсутньої проекції точки 

на поверхні. Зображення: види. 

2 

4.  Взаємне розташування геометричних елементів. Паралельність і пер-

пендикулярність прямих і площин. 

2 

5.  Перетин прямої з площиною окремого і загального положення. Пере-

різ двох площин окремого і загального положення. 

2 

6.  Переріз поверхні проекцювальною площиною. Визначення проекцій 

точок перетину поверхні прямою загального положення. 

2 

7.  Зображення: розрізи і перерізи. Аксонометричні проекції. Побудова 

кола в прямокутній ізометрії. 

2 

8.  Способи перетворення епюра. Використання способів перетворення 

епюра для розв’язання основних метричних задач нарисної геометрії. 

6 

9.  Переріз поверхонь. Способи побудови лінії перерізу двох поверхонь. 

Розв’язання основних позиційних задач: побудова проекцій лінії пе-

рерізу двох поверхонь за допомогою додаткових січних поверхонь 

посередників. 

6 

10.  Розгортки поверхонь. Способи побудови розгорток поверхонь бага-

тогранників. Побудова розгорток поверхонь багатогранників з нане-

сенням на неї ліній перерізу поверхонь. 

6 

11.  Різьба. Класифікація різьби. Зображення різьби на кресленнях та її 

умовні позначення. 

2 

12.  Рознімні з’єднання: крипільні вироби. Розрахунок з’єднання: болто-

вого, шпилькового та трубного. 

4 

13.  Нерознімні з’єднання: зварювання, пайка, клепання, клеєння. 2 

14.  Ескізування. Загальні положення. Правила і послідовність виконання 2 
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ескізу виробу. 

15.  Способи обміру деталі при ескізуванні і нанесення розмірів. 2 

16.  Складальна одиниця. Ескізування нестандартних деталей зі склада-

льної одиниці. 

2 

17.  Складальне креслення. Специфікація. Правила і вимоги стандартів 

що до виконання складальних креслень. 

2 

18.  Виконання складальних креслень за ескізами деталей. 2 

19.  Читання креслень загального виду. Виконання ескізів деталей з крес-

лень загального виду. 

2 

20.  Деталювання креслень загального виду. Правила і вимоги що до де-

талювання креслень загального виду. 

2 

21.  Правила роботи на ПЕОМ. Програмне забезпечення комп’ютерної 

графіки. Концепція графічного пакету AutoCAD. 

2 

22.  Побудова плоского контуру засобами комп’ютерної графіки. 4 

23.  Функції нанесення розмірів: лінійних, дугових і кутових. Нанесення 

розмірів на плоский контур за допомогою графічного пакету       

AutoCAD. 

2 

24.  Застосування функцій графічного пакету AutoCAD що до заповнення 

основного напису креслення і використання функцій виводу твердої 

копії на принтері. 

2 

2.5. Самостійна робота студентів 

 Самостійна робота студентів над дисципліною “Нарисна геометрія, 

інженерна та комп’ютерна графіка” є основною формою організації навчання 

і основною формою оволодіння навчальним матеріалом у вільний від 

обов’язкових навчальних занять час за розкладом. 

 Самостійна робота над курсом “Нарисна геометрія, інженерна та 

комп’ютерна графіка” полягає в виконанні графічних робіт, які виглядають, 

як індивідуальні домашні завдання за відповідними темами теоретичного і 

практичного циклу. При виконанні домашніх завдань студент користується 

конспектом лекцій, якій існує в електронному вигляді, підручниками, які іс-

нують в бібліотеці, а також відповідними методичними вказівками, учбовими 

посібниками, які отримує на кафедрі графіки і в бібліотеці академії. 
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Приклад виконання домашнього завдання, наприклад: ДЗ-1 „Площини. 

Головні лінії в площинах” надається. 
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Перелік домашніх завдань для самостійної роботи студентів. 

 

№ 

з/п Тема 
Література  

(із зазначенням 
сторінок) 

1.  Площини. Головні лінії в площинах (А3-1 аркуш) 

[1], с. 25...32, 

        125...131 

[3], с.5...9 

[6] 

2.  Геометричний об’єкт. Види (А3-1 аркуш) 

[2], с.139...146 

[5], с.159...163 

[7] 

3.  Переріз площин загального положення  (А3-1 аркуш) 
[6], с.6…12 

[1], с.43…46 

4.  Переріз поверхні січною площиною (А3- 1 аркуш) 

[3], с.27...32 

[4], с.125...139 

[8] 

5.  Види. Розрізи. Аксонометрія (А3-2 аркуші) 

[2], с.139...145 

         101...104 

[3], с.32...35 

[5], с.161...169 

         186...192 

[9] 

6.  Переріз поверхонь. Розгортка (А3-2 аркуші) 

[3], с.49...67 

[4], с.148...154 

         158...163 

         196...209 

[11] 

7.  
Крипільні вироби. Болтове з’єднання. Шпилькове 

з’єднання. (А4-1 аркуш, специфікація) 

[2], с.175...191 

[5], с.264...286 

[12] 

8.  
Складальне креслення. Ескізування (А-1 аркуш скла-

дального креслення, А4-3 аркушів ескізи, специфіка-

ція) 

[2], с.172...174 

         216...226 

[5], с.249...261 

[13], [14] 

9.  
Читання креслення загального виду. Деталювання 

(А3-3 робочих креслення і аксонометрія однієї з дета-

лей) 

[2], с.209...212 

[5], с.229...232 

[15] 

10.  
Креслення на ПЕОМ. Пластина (плоский контур)  

(А4-1 аркуш) 

[2], с.325...339 

[16] 

11.  
Нанесення розмірів на пластину за допомогою ПЕОМ 

(А4-1 аркуш) 

[2], с.325...339 

[16] 
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2.6. Контрольні заходи 

При проведенні контрольних заходів з курсу “Нарисна геометрія, ін-

женерна та комп’ютерна графіка”, враховуючи специфічність навчальної ди-

сципліни, використовуються: оцінювання тестового контролю якості засво-

єння навчального матеріалу і домашніх завдань, що є складовими частинами 

кожного модуля. 

Перелік домашніх завдань та їх зміст наведений раніше. 

У 1-му семестру проводиться два контролю знань; у 2-му семестрі – 

один контроль знань. 

Приклад виконання 1-го тесту “Точки на поверхні. Перетин повер-

хні прямою лінією” (графічний приклад виконання 1-го тесту додається). 

1. Перша задача: визначити відсутні проекції точок на поверхні з визна-

ченням їх видимості – задача першого рівня складності (число операцій – 

дві): 

1) будуються проекції ліній, які належать заданій поверхні і на яких 

знаходяться відомі проекції точок: А, В, С; 

2) на відповідних проекціях ліній визначаються відсутні проекції точок: 

А, В,С з врахуванням їх видимості. 

2. Друга задача: визначити точки перетину прямої з поверхнею, враховую-

чи їх видимість – задача другого рівня складності (число операцій – п’ять): 

1) через одну проекцію заданої прямої n запроваджується допоміжна сі-

чна площина ∑ окремого або загального положення, яка одночасно 

перерізує задану поверхню; 

2) на другій проекції будується відповідна проекція лінії перерізу допо-

міжної площини з основною поверхнею; 

3) на цій же проекції визначаються проекції точок перетину прямої з за-

даною поверхнею – точки11 та 21; 

4) за знайденими проекціями точок 11 та 21 шукаються відповідні прое-

кції точок перетину на фронтальній проекції: 12 та 22; 

5) за допомогою конкуруючих точок визначається по проекціях види-

мість точок перетину прямої лінії з заданою поверхнею. 
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Приклад виконання 2-го тесту “Переріз поверхонь. Розгортка” (графі-

чний приклад виконання 3-го тесту додається). 

1. Перша задача: побудувати лінію перерізу двох поверхонь на трьох проек-

ціях з врахуванням її видимості – задача другого рівня складності (число 

операцій – п’ять): 

1) будується профільна проекція поверхонь, які перерізуються; 

2) будується фронтальна проекція лінії перерізу двох поверхонь; 

3) будується горизонтальна проекція лінії перерізу двох поверхонь; 

4) будується профільна проекція лінії перерізу двох поверхонь; 

5) визначається видимість лінії перерізу на усіх трьох проекціях. 
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2.Друга задача: побудувати розгортку однієї з поверхонь з нанесенням на 

неї лінії перерізу - задача другого рівня складності (число операцій – п’ять): 

1) здійснюється апроксимація вибраної поверхні обертання граною по-

верхнею (в даному випадку: конічна поверхня замінена пірамідаль-

ною); 

2) за допомогою відповідного способу перетворення епюру (в даному 

випадку – способу обертання), визначаються натуральні величини 

ребер (твірних) і сторін основи апроксимованої поверхні; 

3) на дійсних величинах ребер, або сторін основи визначаються точки 

лінії перерізу двох поверхонь; 

4) за допомогою відповідного способу побудови розгорток багатогран-

ників (в даному разі – тріангуляції), будується розгортка вибраної 

поверхні; 

5) на отриманій розгортці вибраної поверхні будується лінія перерізу 

двох поверхонь. 
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Приклад виконання 3-го тесту “Деталювання креслень загального 

виду” (графічний приклад виконання 3-го тесту – додається) 

Ця задача третього рівня складності (число операцій – дев’ять): 

1) вивчення зображень вибраної деталі, її внутрішньої і зовнішньої фо-

рми; 

2) вибір головного виду; 

3) вибір кількості інших зображень (видів, розрізів, перерізів, виносних 

елементів) деталі за умов повного відображення її форми і розмірів; 

4) вибір формату аркуша, залежно від масштабу зображень; 

5) виконання зображень, крім штрихування; 

6) нанесення розмірних і виносних ліній; 

7) запис розмірних чисел на робочому кресленні деталі в залежності від 

масштабу зображень креслення загального виду; 

8) нанесення штрихування на розрізах і перерізах; 

9) заповнення основного напису. 
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3. Засоби діагностики рівня досягнень (успішності) 

Засоби діагностики рівня досягнень (успішності) надаються у 

Додатках до Робочої програми дисципліни «Нарисна геометрія, 

інженерна та комп’ютерна графіка».
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