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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів  - 3 

Галузь знань 

__13_Механічна 

інженерія_ 
(шифр і назва) Нормативна 

 Напрям підготовки  
6.113  Галузеве 

машинобудування 
(шифр і назва) 

Модулів - 2 

Спеціальність 

(професійне 

спрямування): 

 

Рік підготовки: 

Змістових модулів - 3 1-й - 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання ___________ 
                                          (назва) 

Семестр 

Загальна кількість 

годин - 60 

1-й - 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних - 48 

самостійної роботи 

студента - 12 

Освітньо-

кваліфікаційний рівень: 

бакалавр 

 16 год.  - 

Практичні, семінарські 

0 год.  - 

Лабораторні 

32 год. - 

Самостійна робота 

12 год.  - 

Індивідуальні завдання:  

Вид контролю: ПМК 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання – 2,6 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

                                                       «Нарисна геометрія» 

Метою дисципліни «Нарисна геометрія» є навчання студентів способам 

побудови зображень просторових форм на площині і способів вирішення задач 

геометричного характеру за проекціями (кресленнями) цих форм; розвиток у 

слухачів дисципліни просторового мислення. 

 

Завданням дисципліни  є оволодіння студентами методами та прийомами, на 

яких грунтується інженерна та комп`ютерна графіка. 

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:  

1) на ознайомчо-орієнтовному рівні: 

- основні поняття та визначення способів зображення геометричних образів; 

- загальні способи розв’язання задач на взаємну належність та взаємний 

перетин геометричних образів та визначення їх натуральних величин; 

- способи побудови зображень предметів і деталей у відповідності з 

стандартами; 

2) на понятійно-аналітичному рівні: 

- способи розв’язання задач нарисної геометрії. 

 

Вміти: 

- володіти методами побудови ортогональних проекцій.  
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3. Програма навчальної дисципліни 

                                              «Нарисна геометрія» 

Змістовий модуль 1.  
Тема №1. Проеціювання точки на три площини проекцій. 

Основні властивості проеціювання точки. Побудова третьої проекції точки за 

двома заданими. Проекції точки в октантах. 

Тема №2. Проеціювання прямої лінії. 

Завдання прямої лінії на кресленні. Положення прямої відносно площин проекцій. 

Визначення натуральної величини прямої та кутів нахилу її до площин проекцій. 

Взаємне положення точки та прямої. Взаємне положення двох прямих ліній. 

Визначення видимості геометричних елементів. 

Тема №3. Проеціювання площин. 

Способи задання площин. Сліди площини. Положення площини відносно площин 

проекцій. Пряма та точка, що знаходяться в площині. Головні лінії площини. 

Взаємне положення двох площин. 

Тема №4. Перпендикулярність та паралельність 

Пряма перпендикулярна площині. Взаємно-перпендикулярні площини. Взаємо-

перпендикулярні прямі. Кут між прямою та площиною. Кут між двома 

площинами. Паралельні прямі. 

Тема №5. Методи перетворення комплексного креслення. 

Загальні поняття. Спосіб заміни площин прекцій. Спосіб плоскопаралельного 

переміщення. Спосіб обертання. Обертання навколо вісі, перпендикулярної до 

площини проекцій. Обертання навколо лінії рівня.  

  

Змістовий модуль 2.  

Тема №6. Способи утворення поверхонь. Види поверхонь. 

Поверхні. Способи утворення поверхонь. Класифікація поверхонь. Поверхні 

лінійчаті. Багатогранники та їх зображення. Окремі види поверхонь (тор, сфера, 

еліпсоїд, гвинтові поверхні). 

Тема №7. Перетин поверхонь площиною. 

Перетин багатогранників та кривих поверхонь з площиною. Побудова натураль 

ної величини перерізів. Особливі випадки побудови контурів розрізу тіла 

площиною особливого положення. 

Тема №8. Перетин поверхонь лінією. 

Перетин прямої лінії з поверхнею. Перетин прямої з поверхнею піраміди, 

похилого циліндру, конусу, кулы, гранних поверхонь. 

Тема №9. Лінії та площини, дотичні до поверхонь. 

Лінія та площина, дотичні до поверхні.  
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Тема №10. Взаємний перетин поверхонь.  

Загальні відомості про побудову лінії взаємного перетину. Побудова лінії з 

допомогою площин приватного положення, загального положення.Спосіб 

допоміжних сфер: концентричних та ексцентричних. Особливі випадки пертину 

поверхонь другого порядку. 

 

Змістовий модуль 3.  

Тема №11. Розгортки гранних та кривих поверхонь. 

Основні властивості розгорток  поверхонь, що розгортуються. Побудова 

розгорток піраміди, призми, конуса та циліндра. Побудова розгорток  поверхонь, 

що нерозгортуються. Метод триангуляції. Визначення точок та ліній на 

розгортках. 

Тема №12. Аксонометричні проекції.  

Основні поняття та визначення. Косокутні та прямокутні аксонометричні 

проекції. Побудова поверхонь та моделей в аксонометричних проекціях. 
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4. Структура навчальної дисципліни 

  

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усього 
у тому числі 

усього 
у тому числі 

л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Проеціювання точки, прямої, площини. Методи перетворення креслень. 

Тема 1. Проеціювання точки на 

три площини проекцій. 
1 1 - - - -       

Тема 2. Проеціювання прямої 

лінії. 
1 1 - - - - 

      

Тема 3. Проеціювання площин. 2 1 - 1 - -       

Тема 4. Перпендикулярність та 

паралельність 
2 1 - 1 - -       

Тема 5. Методи перетворення 

комплексного креслення 
4 2 - 1      -  1       

Усього годин за змістовий 

модуль 
10 6 - 3 - 1 

      

Змістовий модуль 2.  Поверхні. Перетин поверхонь площиною, лінією. Дотичні лінії та площини. 

Взаємний перетин поверхонь. 

Тема 6. Способи утворення 

поверхонь. Види поверхонь. 
4 2 - 1 - 1       

Тема 7.  Перетин поверхонь 

площиною. 
4 2 - 1 - 1       

Тема    8. Перетин поверхонь лінією. 4 2 - 1 - 1       

Тема 9.  Лінії та площини, дотичні 

до поверхонь. 
4 2 - 1 - 1       

Тема  10. Взаємний перетин 

поверхонь. 
4 2 - 1 - 1       

Усього годин за змістовий 

модуль 
20 10 - 5 - 5       

Усього годин за модуль 30 16 - 8 - 6       

Модуль 2 

Змістовий модуль 3.  Розгортки граних та кривих поверхонь. Аксонометричні проекції. 

Тема 11. Побудова розгорток  

поверхонь, що розгортуються. 

Побудова розгорток  поверхонь, 

що нерозгортуються.  

13 - - 12 - 3 

      

Тема 12.  Аксонометричні проекції 

поверхонь. 
13 - - 12 - 3       

Усього годин за змістовий 

модуль 
30 - - 24 - 6 

      

Усього за семестр 60 16 - 32 - 12       
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5. Теми семінарських занять 

          Не заплановано 

6. Теми практичних занять 

 Не заплановано 

 

 

7. Теми лабораторних занять 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 
1 Побудування проекцій точки у квадрантах та октантах. 1 

2 Завдання прямої лінії її проекціями. Положення прямої лінії 

відносно площин прекцій. Визначення натуральної величини 

відрізка прямої і кутів його нахилу до площин проекцій. Взаємне 

положення прямих ліній. Сліди прямих. 

1 

3 Способи завдання площин. Сліди площин. Положення площини 

відносно площин проекцій. Точка та пряма у площині. Головні 

лінії площини. Взаємне положення площин.  

1 

4 Побудова перпендикулярних до площини прямих та площин. Кут 

між прямою та площиною. Кут між двома площинами. 
1 

5 Спосіб заміни площин проекцій. Спосіб площинопаралельного 

переміщення. Спосіб обернення. 
1 

6 Способи завдання поверхонь. Класифікація поверхонь. Проекції 

поверхонь. 
3 

7 Перетин багатогранників та кривих поверхонь площиною. 

Побудова натуральних величин перетинів. 
3 

8 Перетин поверхонь прямою лінією. Способи знаходження точок 

перетину прямої з поверхнями.  
3 

9 Побудова ліній та площин, дотичних до поверхні. 3 

10 Взаємний перетин поверхонь. Побудова ліній перетину 

поверхонь. Способи побудови ліній перетину. 
3 

11 Побудова розгорток лінійчатих поверхонь. Побудова розгорток 

поверхонь, що нерозгортуються. 
6 

12 Побудова поверхонь в аксонометричних проекціях. 6 

 Всього  32 
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8. Самостійна робота 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Основні властивості проекцій точки на площинах проекцій. 1 

2 Завдання прямої лінії в кресленнях. Положення прямої відносно площини 

проекцій. Взаємне положення прямих, кути нахилу прямих до площин 

проекцій.  

1 

3 Способи завдання площин. Сліди площин на на площинах проекцій. Точка 

та пряма на площині. Головні лінії площини.  
1 

4 Побудова перпендикулярних ліній та площини до заданої площини. Кут 

між прямою та площиною, та між двома площинами.  
1 

5 Способи перетворення креслень. 1 

6 Способи завдання поверхонь. 1 

7 Перетин багатогранників та кривих поверхонь. Побудова ліній перетину. 1 

8 Перетин лінійчатих та нелінійчатих поверхонь прямою лінією. 

Знаходження точок претину. 
1 

9 Способи побудови прямих та площин, дотичних до поверхні. 1 

10 Способи побудови ліній перетину лінійчатих та нелінійчатих поверхонь. 1 

11 Побудова розгорток лінійчатих поверхонь, що розгортуються. Побудова 

розгорток поверхонь, що нерозгортуються. 
1 

12 Побудова аксонометричних проекцій поверхонь. 1 

 Всього 12 

 

 

9. Індивідуальні завдання 

 

Не передбачено навчальним планом 

        

              10. Методи навчання 
  

Лекції: викладення теоретичного матеріалу з використанням 

мультимедійних технологій та наведенням прикладів рішень типових завдань. 

Лабораторні роботи: розв`язання характерних варіантів завдань. 

    

   11. Методи контролю 

 

  Контроль і оцінювання навчальної роботи студента здійснюється за 

модульно-рейтинговою системою (регламент додається). 

Це письмові контрольні роботи, розв`язання домашніх завдань. Підсумковий 

контрроль – ПМК. 

 

 

12. Розподіл балів, які отримують студенти (регламент додається) 
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13. Методичне забезпечення 

 

Методичні вказівки до самостійної роботи при виконанні обов`язкових домашніх 

завданьз нарисної геометрії / укладачі: Івашина В.К., Салтикова О.К. та ін., - 

Суми: видавництво СумДУ, 1994 – 39с. 

 

14. Рекомендована література 

Базова 

     1.  Гордон В.А., М.А.Семенцов - Огиевский Курс начертательной геометрии:     

          Учебник для вузов -М.:Наука, 1969-366 с. 

2. Креслення / Є.А.Антонович та ін. – Львів.: Світ, 2006 – 512 с. 

3. Гордон В.А. и др. Сборник задач по курсу начертательной геометрии, –М.: 

Наука, 1969, - 306 с. 

Допоміжна 

 

1. Інженерна та комп`ютерна графіка / В.Є. Михайленко та ін. – К.: Каравела, 

2003, – 344 с. 

 
15. Інформаційні ресурси 

 

1. Сайт бібліотеки СумДУ http://library.sumdu.edu.ua/ 

http://library.sumdu.edu.ua/
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РОБОЧИЙ РЕГЛАМЕНТ 

МОДУЛЬНО-РЕЙТИНГОВОГО КОНТРОЛЮ І ОЦІНЮВАННЯ 

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

"Нарисна геометрія" 

                                                      (І семестр, гр. ХМ) 

 

1. Структура навчальної дисципліни: загальний обсяг 60/2 кред,; лк. – 16 

год./8; лб .- 32 год./16; ПМК. 

2. Організація навчального процесу: семестрів викладання - 1; модульних 

циклів - 2. 

3. Шкала оцінювання з навчальної дисципліни: R= 100 балів. 

4. Розподіл рейтингових балів за видами навчальної роботи: 

а) кількість балів за навчальний процес: RН = 80 балів 

Кількість балів за ДСК: 

RДСК = 0,4 R = 0,4 · 100 = 40 балів 

а) розподіл балів за навчальний процес: 

- робота на аудиторних заняттях (0,3 х Rн) = 0,3 · 80 = 24 бали, у тому числі 

відвідування лекцій і лабораторних занять: 24 х 1 бал = 24 бали 

б) Засвоєння теретичного матеріалу та комплексна перевірка практичних 

навичок: 

- захист домашніх завдань – максимально 20 балів 

при позитивному оцінюванні роботи від 12 до 20 балів. 

- Складання практичних письмових модульних контролів – (2 мод. х 28 

балів = 56 балів) при позитивному оцінюванні від 17 до 26 балів. 

5. Підсумок рейтингових балів за мод. циклами (при позитивному 

оцінюванні): 

1-ий модульний цикл: (12 ауд. зан., модульний контроль) – (24 - 40) балів. 

2-ий модульний цикл: (12 ауд.зан.; захист домашн. завд.; модульний 

контроль) – (36 – 60) балів. 

6. Умови ліквідації заборгованостей з поточної роботи: перескладання 

підсумкового контролю студентами, які отримали рейтинговий бал за модульний 

цикл, що відповідає незадовільній оцінці ( менше зазначеної в п. 5), проводиться 

не пізніше двох тижнів після атестаційного. Позитивні оцінки з модульного циклу 

в цілому та його складових не підвищуються. Рейтингова оцінка при 

перескладанні знижується на два бали. 
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7. Підсумкове семестрове оцінювання навчальної роботи студента 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 
Оцінка за національною шкалою 

90 – 100 А 5 (відмінно) 
Відмінне виконання лише з 

незначною кількістю помилок 

82-89 В 

4 (добре) 

Вище середнього рівня з 

кількома помилками 

74-81 С 
В загальному правильна 

робота з певною кількістю 

помилок 

64-73 D 

3 (задовільно) 

Непогано, але зі значною 

кількістю недоліків 

60-63 Е  Виконання задовольняє 

мінімальні критерії 

35-59 FX 

незадовільно 

Можливе повторне складання 

0-34 F 
Необхідний повторний курс з 

навчальної дисципліни 
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