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Вступ 

Самостійна робота потрібна не лише для оволодіння 

предметом, але й для формування здатності брати на себе 

відповідальність, самостійно вирішувати проблему, 

знаходити конструктивні рішення й вихід із проблемних 

ситуацій. Вона дозволяє опанувати навички навчальної, 

наукової та професійної діяльності. 

Самостійна робота сприяє поглибленню й 

розширенню знань з предмета, пробудженню інтересу до 

пізнавальної діяльності, оволодінню прийомами процесу 

пізнання, розвитку пізнавальних здібностей. 

Життям доведено, що тільки ті знання, які студент 

здобув самостійно, завдяки власному досвіду, думці і дій, 

будуть насправді міцні. Якщо навчальний матеріал 

опрацьовується власноручно, самостійно (індивідуально) 

виконується завдання, то засвоюється не менше 90% 

інформації. 
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Планування самостійної роботи 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин на 

тему 

Кількість 

годин на 

самостійну 

роботу 

Теми 

1. Основні 

відомості про 

графічне 

читання 

креслень. 

28 12 Стандартизація в 

кресленні. Формати, 

лінії креслень. 

Шрифти. Масштаби 

нанесення розмірів. 

Геометричні побудови. 

2. Основи 

нарисної 

геометрії. 

52 23 Точка і пряма. 

Побудова проекцій 

точки і відрізка. 

Площини. Поверхні та 

тіла. Перетин 

поверхонь 

геометричних тіл 

площинами і між 

собою. 

3. Проекційне 

креслення. 

12 28 Прямокутні проекції. 

Аксонометричні 

проекції. Розрізи і 

перерізи. 

4. Основи 

технічного 

креслення. 

21 45 Креслення роз’ємних та 

нероз’ємних з’єднань. 

Ескізи. Робочі 

креслення деталей. 

Складальні креслення. 
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Технічний малюнок. 

5. Будівельні 

креслення. 

26 54 Загальні відомості про 

будівельне креслення. 

Умовні позначення на 

будівельних 

кресленнях. Креслення 

планів, фасадів і 

розрізів будинків. 

6. Креслення 

будівельних 

конструкцій. 

14 30 Загальні відомості про 

будівельні конструкції. 

Креслення 

залізобетонних, 

металевих і дерев'яних 

конструкцій. 

7. Проекції з 

числовими 

відмінками. 

Побудова 

тіней. 

Перспективні 

проекції. 

18 34 Викреслювання 

проекцій з числовими 

відмітками. 

Генеральний план. 

Побудова тіней від 

прямої і плоских фігур. 

Побудова тіней на 

фасадах будинку. 

Елементи перспективи. 

Перспектива 

геометричних тіл. 

Побудова інтер’єру.  
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Тема № 1. Основні відомості про графічне 

читання креслень 

Під час опрацювання цієї теми студент повинен 

вивчити такі питання, використавши літературні джерела            

(3) ст. 27–88. 

Стандарти ЕСКД в кресленні і їх призначення. 

Формати, лінії креслень. Шрифти. Правила нанесення 

розмірів на кресленні. Поділ відрізків і кутів на рівні 

частини. Побудова правильних многокутників. 

Виконання спряжень ліній між собою, ліній і дуг, а 

також дуг між собою. Побудова лекальних кривих. 

Запитання для самоконтролю: 

1. Що таке ЕСКД? 

2. Які лінії використовують в кресленні, їх товщина 

і призначення? 

3. Які ви знаєте види масштабів, наведіть приклади? 

4. Які ви знаєте формати креслень? 

5. Які основні правила нанесення розмірів на 

кресленні? 

6. Як поділити відрізок і кут на рівне число частин? 
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7. Як поділити коло на любе число рівних частин? 

8. Як виконують креслення ліній і дуг між собою? 

9. Як будують основні лекальні криві? 

Виконати графічні роботи 

1) На форматі А-3 накреслити креслярський шрифт 

N 10 і типи ліній. 

2) На форматі А-3 накреслити деталі з 

використанням геометричних побудов і 

нанесенням розмірів. 

3) На форматі А-3 накреслити евольвенту і спіраль 

Архімеда. 

 

Тема № 2. Основи нарисної геометрії 

При опрацюванні цієї теми студент повинен вивчити 

такі питання, використавши літературні джерела            

(3) ст. 7-21, ст. 93-123, (1) ст. 34–49. 

Проектування точки, відрізка, плоскої фігури на 

площині проекцій. Лінії і площини загального і 

особливого положення. 
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Проекції геометричних тіл і проекції точок на їх 

поверхні. 

Перетин поверхонь геометричних тіл площинами. 

Взаємоперетин геометричних тіл між собою. 

Запитання для самоконтролю: 

1. Як проектується відрізок в прямокутних 

проекціях? 

2. Як знайти дійсну величину відрізка за його 

проекціями, які є методи для цього? 

3. Як проектується плоска фігура в прямокутних 

проекціях? 

4. Як проектуються геометричні тіла і знаходження 

точок на їх поверхні? 

5. Як будується перетин геометричного тіла 

площиною, як знаходиться дійсна величина 

перерізу? 

6. Як будується перетин геометричних тіл між 

собою і лінії перетину? 
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Виконати графічні роботи 

1) В робочому зошиті накреслити проекції відрізка 

загального положення, паралельного тільки до 

фронтальної, горизонтальної і профільної 

площин. 

2) В робочому зошиті знайти дійсну величину 

відрізка загального положення на його проекціях 

методами: 

а) прямокутного трикутника; 

б) методом обертання; 

в) методом переміни площин проекцій. 

3) На форматі А-№ накреслити проекції групи 

геометричних тіл і знайти точки на їх поверхні. 

4) На форматі А-3 накреслити перетин 

геометричного тіла площиною. Побудувати лінію 

перетину. Знайти їх дійсну величину. 

5) На форматі А-3 накреслити перетин 

геометричних тіл між собою і побудувати лінію їх 

перетину. 

 



11 

 

Тема № 3. Проекційне креслення 

При опрацюванні цієї теми студент повинен вивчити 

такі питання, використавши літературні джерела            

(3) ст. 7-21,  ст. 131–166. 

Утворення прямокутних проекцій. Побудову 

проекцій технічних деталей. Вибір кількості виглядів. 

Утворення аксонометричних проекцій, їх види і 

призначення. Аксонометричні осі. Зображення 

геометричних тіл і деталей в аксонометрії. 

Призначення перерізів і розрізів. Види перерізів і їх 

позначення на кресленні. 

Запитання для самоконтролю: 

1. Як утворюються прямокутні проекції? 

2. Осі і площини прямокутних проекцій. 

3. Побудова деталей в прямокутних проекціях. 

4. Чим відрізняються прямокутні проекції від 

аксонометричних? 

5. Які є види аксонометричних проекцій? 

6. Чим відрізняється переріз від розрізу? 

7. Які ви знаєте види перерізів? 
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8. Як позначають перерізи на кресленні? 

9. Які є види розрізів і як їх позначають на 

кресленні? 

Виконати графічні роботи 

1) На форматі А-3 накреслити деталь в прямокутних 

проекціях. 

2) За двома заданими проекціями побудувати третю. 

3) Знайти проекції точки на поверхні деталі.  

4) На форматі А-4 накреслити циліндр в 

аксонометричних проекціях. 

5) На форматі А-3 накреслити аксонометричну 

проекцію деталі.  

6) На форматі А-3 накреслити деталь з 

використанням перерізів і розрізів. 

 

Тема № 4. Основи технічного креслення 

При опрацюванні цієї теми студент повинен вивчити 

такі питання, використавши літературні джерела            

(1) ст. 75–98. 
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Види конструкторських документів і креслень на 

виробництві. Роз’ємні та нероз’ємні з'єднання.  

Зображення і позначення різьби на кресленні. 

Зображення зварних з'єднань виробів. 

Ескізи і робочі креслення деталей, вимоги до них. 

Складальні креслення, їх призначення, вимоги до них і 

особливості виконання. 

Запитання для самоконтролю: 

1. Які ви знаєте види креслень на виробництві? 

2. Як зображується і позначається різьба на 

кресленні? 

3. Як позначаються різьбові з'єднання на кресленні? 

4. Як зображують і позначають зварні з'єднання на 

кресленні? 

5. Які вимоги до робочих креслень деталей? 

6. Які креслення називають складальними, для чого 

вони призначені? 

7. Особливості виконання складальних креслень. 

Що таке специфікація і її зміст? 
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Виконати графічні роботи 

1) На форматі А-3 накреслити різьбове з'єднання з 

використанням розрізу. 

2) В робочому зошиті виконати ескіз деталі. 

3) На форматі А-4 виконати робоче креслення 

деталі. 

4) На форматі А-4 виконати креслення складального 

виробу. 

 

Тема № 5. Будівельні креслення. 

При опрацюванні цієї теми студент повинен вивчити 

такі питання, використавши літературні джерела            

(1) ст. 106–147. 

Види будівельних креслень і їх призначення. Стадії 

проектування, зміст проектної документації. Єдина 

модульна система в будівництві. Умовні графічні 

позначення матеріалів і елементів будівель на кресленні. 

Креслення фасадів, планів будівель. 

Креслення фундаментів, перекриттів, покрить 

будинку. 
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Правила нанесення розмірів на будівельних 

кресленнях 

Креслення розрізів будівель і їх конструктивних 

вузлів.  

Запитання для самоконтролю: 

1. Хто розробляє проектну документацію на 

будівництво і її зміст? 

2. Які види проектів ви знаєте? 

3. Що таке єдина модульна система в будівництві і її 

роль? 

4. Які умовні позначення матеріалів і елементів 

будівель? 

5. Що таке план поверху, в якій послідовності їх 

виконують? 

6. Які види планів дають на будівельних 

кресленнях? 

7. Як використовується поперечний розріз будинку, 

які розрізи там ставлять? 

8. Як наносять висотні відмітки на будівельних 

кресленнях? 
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Виконати графічні роботи 

1) В робочому зошиті накреслити умовні 

позначення матеріалів і елементів будівель на 

кресленні. 

2) На форматі А-4 накреслити план кімнати. 

3) На форматі А-3 накреслити план будинку. 

4) На форматі А-3 накреслити план фундаментів 

будинку. 

5) На форматі А-3 накреслити план перекриття 

будинку. 

6) На форматі А-3 накреслити поперечний розріз 

будинку. 

 

Тема № 6. Креслення будівельних 

конструкцій. 

При опрацюванні цієї теми студент повинен вивчити 

такі питання, використавши літературні джерела            

(1) ст. 147–193. 
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Загальні відомості про будівельні конструкції. 

Умовні позначення на кресленнях будівельних 

конструкцій. 

Креслення цегляних, залізобетонних, металевих і 

дерев'яних конструкцій. 

Запитання для самоконтролю: 

1. Які ви знаєте види будівельних конструкцій? 

2. Які умовні позначення використовують на 

кресленнях будівельних конструкцій? 

3. Як виконують креслення кам’яних конструкцій? 

4. Як виконують креслення дерев'яних конструкцій? 

5. Як виконують креслення залізобетонних і 

металевих конструкцій? 

 

Виконати графічні роботи 

1) На форматі А-3 накреслити залізобетонну 

конструкцію. 

2) На форматі А-3 накреслити металеву 

конструкцію. 
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3) На форматі А-3 накреслити дерев'яну 

конструкцію даху будинку. 

 

Тема № 7. Проекції з числовими 

відмітками. 

При опрацюванні цієї теми студент повинен вивчити 

такі питання, використавши літературні джерела            

(1) ст. 227–264. 

Суть методу проекцій з числовими відмітками. 

Зображення топографічної поверхні. Креслення 

генеральних планів будівель. Побудова тіней від прямої, 

плоскої фігури. Побудова власних та падаючих тіней в 

елементах будинку. Побудова тіней на фасадах будинку. 

Елементи перспективи. Перспектива геометричних 

тіл. Перспектива інтер’єру будинку. 

Виконання відмивки на будівельних кресленнях. 

Запитання для самоконтролю: 

1. Як зображають на кресленні проекції з числовими 

відмітками? 

2. Що таке перевищення і закладання відрізка? 
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3. Як зображується топографічна поверхня на 

кресленні? 

4. Що таке горизонталь і профіль місцевості? 

5. Які види тіней ви знаєте і як їх будують? 

6. Як будують тіні від елементів будинку? 

7. Які елементи перспективи ви знаєте? 

8. Як будують перспективу геометричної фігури? 

9. Як будують перспективу інтер’єру кімнати? 

10.  Як виконують відмивку на будівельних 

кресленнях? 

Виконати графічні роботи 

1) Накреслити задану поверхню з числовими 

відмітками на форматі А-4. 

2) Накреслити на форматі А-4 тіні від елементів 

будинку. 

3) Накреслити на форматі А-4 перспективу куба. 

4) Накреслити на форматі А-4 інтер'єр кімнати і 

виконати його відмивку. 
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Перелік рекомендованої літератури 

1. Ю.Н. Короев «Черчение для строителей». Москва 

«Высшая школа» 1982 р. 

2. Б.Б. Будасов «Строительное черчение». Москва 

Стройиздат. 1990 р. 

3. В.К. Сидоренко «Технічне креслення». Львів 

«Оріон-Нова» 2000 р. 
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___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________ 



22 

 

Для нотаток 

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________ 



23 

 

Для нотаток 

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________ 



24 

 

Навчально-методичне видання 

 

Інженерне креслення. Методичні вказівки для проведення 

самостійної роботи для молодших спеціалістів ІІ курсу 

навчання спеціальності 5.06010101«Будівництво і 

експлуатація будівель та споруд» денної форми навчання. 
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