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1. Місце дисципліни в структурі ОПП 

 Необхідна навчальна база перед вивченням даної дисципліни: 

Елементарна геометрія, володіння креслярським інструментом. 

 

Успішне засвоєння курса дозволяє перейти до вивчення дисциплін: 

1 Взаємозамінність, стандартизація і технічні вимірювання. 

2.   Теорія машин і механізмів. 

3.   Деталі машин. 

4.  Опір матеріалів. 

5.  Технологічні основи машинобудування. 

6.  Проектування підприємств різного профілю. 

 

2. Вимоги до результатів по даній  дисципліні 

  Завдання дисципліни: - ознайомлення з правилами побудови зображень різних геомет-

ричних образів, вмінням застосовувати одержані знання для виконання креслень деталей, 

складальних одиниць різних виробів у подальшій професійній діяльності. 

 

В результаті вивчення дисципліни студент повинен: 

       Знати: 

1. Принципи побудови геометричних образів на площині. 

2. Принципи побудови перерізів та ліній перетину різних поверхонь. 

3. Принципи побудови розгорток поверхонь технічних конструкцій. 

4. Правила створення робочих креслень у відповідності до ЄСКД. 

5.   Методику створення робочих креслень та наочних зображень за допомогою 

графічних комп’ютерних програм  «Autocad» та «Solid Works». 

 

  Вміти: 

1. На основі знання принципів побудови плоских та просторових зображень  геомет-

ричних образів (точки, прямої, площини, поверхні) розв’язувати позиційні та метричні 

задачі. 

2. На основі знання принципів побудови зображень просторових форм, ЄСКД, принци-

пів конструювання технічних виробів та комп’ютерних конструкторських систем ви-

конувати і читати основні проектно-конструкторські документи – креслення деталей та 

складальне креслення.   

 

  Володіти: 

1. Навичками створювання складального креслення та його деталювання. 

2. Навичками створення робочих креслень за допомогою графічних комп’ютерних 

програм  «Autocad» та «Solid Works». 

 

3. Зміст робочої програми 

 

Модуль №1. Точки, прямі і площини. 

1. Комплексне креслення точки. Взаємне положення точок. 

2. Комплексне креслення прямої. Положення прямої у просторі. Дійсна величина від-

різка прямої. 

3. Комплексне креслення площини. Взаємне положення площин та інших геометри-

них образів. 

Модуль №2. Поверхні. 

1. Точки та лінії на поверхнях (на циліндрі, конусі, піраміді, призмі). 

2. Перетин поверхонь площиною. 

3. Взаємний перетин поверхонь. 



4. Розгортка поверхонь. Спосіб трикутників. 

5. Аксонометричні проекції. Стандартні аксонометричні проекції. 

Модуль №3. Принципи побудови креслень за допомогою програми «Autocad» 

1. Загальна характеристика програми Autocad. Запуск програми. Система команд. 

2. Головне командне меню. Панелі інструментів. Управління панелями. 

3. Команди створення графічних примітивів, шарів. 

Модуль №4. Креслення виробів. 

1. Створення креслень деталей. Нанесення розмірів. 

2. Створення складальних креслень. Вимоги до складальних креслень. Нанесення 

розмірів. 
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