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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  - 2 

Галузь знань 

__13_Механічна 

інженерія_ 
(шифр і назва) Нормативна 

 Напрям підготовки  
6.113  Галузеве 

машинобудування 
(шифр і назва) 

Модулів - 1 

Спеціальність 

(професійне 

спрямування): 

 

Рік підготовки: 

Змістових модулів - 4 1-й - 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання ___РГР_ 
                                       (назва) 

Семестр 

Загальна кількість 

годин - 60 

2-й - 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних -  

самостійної роботи 

студента -  

Освітньо-

кваліфікаційний рівень: 

бакалавр 

  -  - 

Практичні, семінарські 

  -  - 

Лабораторні 

16 год. - 

Самостійна робота 

44 год.  - 

Індивідуальні завдання: 

РГР  

Вид контролю: ПМК 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання – 0,36 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Предметом навчальної дисципліни є викладення і обґрунтування способів 

побудови зображень просторових форм на площині і способів вирішення задач 

геометричного характеру по заданим зображенням цих форм; складання та 

читання креслень геометричних образів, що є  в основі технічних виробів та 

креслень самих виробів. 

Після засвоєння матеріалу 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; 

- зображення роз’ємних і нероз’ємних з’єднань деталей. 

2) на понятійно-аналітичному рівні 

- способи розв’язання позиційних та метричних задач; 

- вимоги до робочих креслень деталей; 

- порядок виконання та оформлення складальних креслень. 

Вміти: 

- графічно розв’язувати позиційні та метричні задачі; 

- виконувати креслення деталі з натури та по складальному кресленню 

- виконувати складальні креслення середньої складності вузлів. 
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3. Програма навчальної дисципліни 

                                                         Інженерна графіка. 

Змістовий модуль 1.  Оформлення креслень 
Лабораторна робота №1. Машинобудівне креслення. Спряження. Коробові та 

лекальні криві. Особливості машинобудівного креслення. Вироби і їх 

класифікація. Види креслень. Формати. Лінії креслення. Шрифт креслярський. 

Масштаб. Спряження, їх види та порядок виконання. Коробові та лекальні криві, 

їх види та виконання. 

Лабораторна робота №2. Вигляди. Побудова комплексного креслення моделі з 

аксонометрією. Зображення. Вигляди, їх класифікація та розташування. Головний 

вигляд, вимоги до його виконання. Оформлення допоміжних та місцевих 

виглядів. Побудова комплексного креслення моделі з аксонометрією, виріз ¼ 

аксонометрії. 

Лабораторна робота №3. Розрізи та перерізи. Визначення розрізу та перерізу, їх 

відмінність. Класифікація розрізів та перерізів, їх оформлення. Умовності та 

спрощення при виконанні розрізів. 

 

Змістовий модуль 2.  З`єднання деталей 

Лабораторна робота №1. Рознімні та не рознімні з’єднання. Різьба та різьбові 

з’єднання. Визначення рознімних та не рознімних з’єднань, приклади. Різьбові 

з’єднання. Різьба, її класифікація, зображення та позначення. Різьбові стандартні 

деталі. 

Лабораторна робота №2.  Шпонкові та шліцьові з’єднання. Шпонки, їх типи. 

Вибір шпонок. Зображення шпонкового з’єднання на кресленні. Шліцьові 

з’єднання, їх види в залежності від профілю шліців. Способи центрування 

з’єднання з прямо бічними шліцами. Зображення шліцьових з’єднань на кресленні 

та їх позначення. 

Лабораторна робота №3. Нероз’ємні з’єднання. Зварні з’єднання, їх 

класифікація. Зварні шви, їх класифікація. Зображення зварного шва на кресленні, 

його умовне позначення. Паяні та клейові з’єднання, їх зображення та позначення 

на кресленні. Клепані з’єднання. 

 

Змістовий модуль 3.  Оформлення ескізів 

Лабораторна робота №1. Ескіз. Робоче креслення. Вимоги до робочого 

креслення, його оформлення. Ескіз, порядок виконання ескізу. Нанесення 

розмірів. Шорсткість поверхонь. Матеріали та їх умовне позначення. 

Лабораторна робота №2. Ескізи деталей складальної одиниці. Складальне 

креслення. Специфікація. Складальне креслення, його склад. Послідовність 

виконання складального креслення. Умовності та спрощення на складальних 

кресленнях. Розміри на складальних кресленнях. Номери позицій. Специфікація. 
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Змістовий модуль 4.  Деталювання креслень 

Лабораторна робота №1. Деталювання. Ознайомлення з кресленням складальної 

одиниці. Вивчення зображень складального креслення. Знаходження зображень 

кожної деталі та визначення характеру їх з’єднань. Вибір головного вигляду та 

зображень Оформлення робочого креслення деталі. 

Лабораторна робота №2.  Схеми. Класифікація схем. Порядок виконання схем та 

вимоги до їх оформлення. 
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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 3 

Змістовий модуль 1. Оформлення креслень 

Лабораторна робота №1 

Машинобудівне креслення. 

Спряження. Коробові та 

лекальні криві. Особливості 

машинобудівного креслення. 

Вироби і їх класифікація. Види 

креслень. Формати. Лінії 

креслення. Шрифт 

креслярський. Масштаб. 

Спряження, їх види та порядок 

виконання. Коробові та 

лекальні криві, їх види та 

виконання. 

5,5   1,5  4 

      

Лабораторна робота №2 

Вигляди. Побудова 

комплексного креслення 

моделі з аксонометрією. 

Зображення. Вигляди, їх 

класифікація та розташування. 

Головний вигляд, вимоги до 

його виконання. Оформлення 

допоміжних та місцевих 

виглядів. Побудова 

комплексного креслення 

моделі з аксонометрією, виріз 

¼ аксонометрії. 

5,5   1,5  4 

      

Лабораторна робота №3 Розрізи 

та перерізи. Визначення розрізу 

та перерізу, їх відмінність. 

Класифікація розрізів та 

перерізів, їх оформлення. 

Умовності та спрощення при 

виконанні розрізів. 

3   1  2 

      

Усього годин за змістовим 

модулем 1 
14   4  10 

      

Змістовий модуль 2.  З`єднання деталей 

Лабораторна робота №1 Рознімні 

та не рознімні з’єднання. Різьба 

та різьбові з’єднання. 

Визначення рознімних та не 

рознімних з’єднань, приклади. 

Різьбові з’єднання. Різьба, її 

5,5   1,5  4 
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класифікація, зображення та 

позначення. Різьбові 

стандартні деталі. 

Лабораторна робота №2 

Шпонкові та шліцьові 

з’єднання. Шпонки, їх типи. 

Вибір шпонок. Зображення 

шпонкового з’єднання на 

кресленні. Шліцьові з’єднання, 

їх види в залежності від 

профілю шліців. Способи 

центрування з’єднання з прямо 

бічними шліцами. Зображення 

шліцьових з’єднань на 

кресленні та їх позначення. 

4   1  3 

      

Лабораторна робота №3 

Нероз’ємні з’єднання. Зварні 

з’єднання, їх класифікація. 

Зварні шви, їх класифікація. 

Зображення зварного шва на 

кресленні, його умовне 

позначення. Паяні та клейові 

з’єднання, їх зображення та 

позначення на кресленні. 

Клепані з’єднання. 

4,5   1  3,5 

      

Усього годин за змістовим 

модулем 2 
14   3,5  10,5 

      

Змістовий модуль 3.  Оформлення ескізів 

Лабораторна робота №1 Ескіз. 

Робоче креслення. Вимоги до 

робочого креслення, його 

оформлення. Ескіз, порядок 

виконання ескізу. Нанесення 

розмірів. Шорсткість 

поверхонь. Матеріали та їх 

умовне позначення. 

5,5   1,5  4 

      

Лабораторна робота №2 Ескізи 

деталей складальної одиниці. 

Складальне креслення. 

Специфікація. Складальне 

креслення, його склад. 

Послідовність виконання 

складального креслення. 

Умовності та спрощення на 

складальних кресленнях. 

Розміри на складальних 

кресленнях. Номери позицій. 

Специфікація. 

      8,5   1,5  7 

      

Усього годин за змістовим 

модулем 3 
14   3  11 

      

Змістовий модуль 4.  Деталювання креслень 
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Лабораторна робота №1 

Деталювання. Ознайомлення з 

кресленням складальної 

одиниці. Вивчення зображень 

складального креслення. 

Знаходження зображень кожної 

деталі та визначення характеру 

їх з’єднань. Вибір головного 

вигляду та зображень 

Оформлення робочого 

креслення деталі. 

12,5   3,5  9 

      

Лабораторна робота №2  Схеми. 

Класифікація схем. Порядок 

виконання схем та вимоги до їх 

оформлення. 

      5,5   2  3,5 

      

Усього годин за змістовим 

модулем 4 
18   5,5  12,5 

      

Усього  за  модулем та по 

дисципліні 
     60   16  44       
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5. Теми семінарських занять. 

  Не передбачено навчальним планом. 

6. Теми практичних занять 

  Не передбачено навчальним планом. 

 

 

7. Теми лабораторних занять 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 
1 Машинобудівне креслення. Спряження. Коробові та лекальні 

криві. Особливості машинобудівного креслення. Вироби і їх 

класифікація. Види креслень. Формати. Лінії креслення. Шрифт 

креслярський. Масштаб. Спряження, їх види та порядок 

виконання. Коробові та лекальні криві, їх види та виконання. 

1,5 

2 Вигляди. Побудова комплексного креслення моделі з 

аксонометрією. Зображення. Вигляди, їх класифікація та 

розташування. Головний вигляд, вимоги до його виконання. 

Оформлення допоміжних та місцевих виглядів. Побудова 

комплексного креслення моделі з аксонометрією, виріз ¼ 

аксонометрії. 

1,5 

3 Розрізи та перерізи. Визначення розрізу та перерізу, їх 

відмінність. Класифікація розрізів та перерізів, їх оформлення. 

Умовності та спрощення при виконанні розрізів. 

1 

4 Рознімні та не рознімні з’єднання. Різьба та різьбові з’єднання. 

Визначення рознімних та не рознімних з’єднань, приклади. 

Різьбові з’єднання. Різьба, її класифікація, зображення та 

позначення. Різьбові стандартні деталі. 

1,5 

5 Шпонкові та шліцьові з’єднання. Шпонки, їх типи. Вибір шпонок. 

Зображення шпонкового з’єднання на кресленні. Шліцьові 

з’єднання, їх види в залежності від профілю шліців. Способи 

центрування з’єднання з прямо бічними шліцами. Зображення 

шліцьових з’єднань на кресленні та їх позначення. 

1 

6 Нероз’ємні з’єднання. Зварні з’єднання, їх класифікація. Зварні 

шви, їх класифікація. Зображення зварного шва на кресленні, його 

умовне позначення. Паяні та клейові з’єднання, їх зображення та 

позначення на кресленні. Клепані з’єднання. 

1 

7 Ескіз. Робоче креслення. Вимоги до робочого креслення, його 

оформлення. Ескіз, порядок виконання ескізу. Нанесення розмірів. 

Шорсткість поверхонь. Матеріали та їх умовне позначення. 

1,5 

8 Ескізи деталей складальної одиниці. Складальне креслення. 

Специфікація. Складальне креслення, його склад. Послідовність 

виконання складального креслення. Умовності та спрощення на 

складальних кресленнях. Розміри на складальних кресленнях. 

Номери позицій. Специфікація. 

1,5 

9 Деталювання. Ознайомлення з кресленням складальної одиниці. 

Вивчення зображень складального креслення. Знаходження 

зображень кожної деталі та визначення характеру їх з’єднань. 

Вибір головного вигляду та зображень Оформлення робочого 

креслення деталі. 

3,5 
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10 Схеми. Класифікація схем. Порядок виконання схем та вимоги до 

їх оформлення. 
2 

 Всього  16 

 

8. Самостійна робота 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Машинобудівне креслення. Спряження. Коробові та лекальні криві. 

Особливості машинобудівного креслення. Вироби і їх класифікація. 

Види креслень. Формати. Лінії креслення. Шрифт креслярський. 

Масштаб. Спряження, їх види та порядок виконання. Коробові та 

лекальні криві, їх види та виконання. 

4 

2 Вигляди. Побудова комплексного креслення моделі з аксонометрією. 

Зображення. Вигляди, їх класифікація та розташування. Головний 

вигляд, вимоги до його виконання. Оформлення допоміжних та 

місцевих виглядів. Побудова комплексного креслення моделі з 

аксонометрією, виріз ¼ аксонометрії. 

4 

3 Розрізи та перерізи. Визначення розрізу та перерізу, їх відмінність. 

Класифікація розрізів та перерізів, їх оформлення. Умовності та 

спрощення при виконанні розрізів. 

2 

4 Рознімні та не рознімні з’єднання. Різьба та різьбові з’єднання. 

Визначення рознімних та не рознімних з’єднань, приклади. Різьбові 

з’єднання. Різьба, її класифікація, зображення та позначення. Різьбові 

стандартні деталі. 

4 

5 Шпонкові та шліцьові з’єднання. Шпонки, їх типи. Вибір шпонок. 

Зображення шпонкового з’єднання на кресленні. Шліцьові з’єднання, їх 

види в залежності від профілю шліців. Способи центрування з’єднання 

з прямо бічними шліцами. Зображення шліцьових з’єднань на кресленні 

та їх позначення. 

3 

6 Нероз’ємні з’єднання. Зварні з’єднання, їх класифікація. Зварні шви, їх 

класифікація. Зображення зварного шва на кресленні, його умовне 

позначення. Паяні та клейові з’єднання, їх зображення та позначення на 

кресленні. Клепані з’єднання. 

3,5 

7 Ескіз. Робоче креслення. Вимоги до робочого креслення, його 

оформлення. Ескіз, порядок виконання ескізу. Нанесення розмірів. 

Шорсткість поверхонь. Матеріали та їх умовне позначення. 

4 

8 Ескізи деталей складальної одиниці. Складальне креслення. 

Специфікація. Складальне креслення, його склад. Послідовність 

виконання складального креслення. Умовності та спрощення на 

складальних кресленнях. Розміри на складальних кресленнях. Номери 

позицій. Специфікація. 

7 

9 Деталювання. Ознайомлення з кресленням складальної одиниці. 

Вивчення зображень складального креслення. Знаходження зображень 

кожної деталі та визначення характеру їх з’єднань. Вибір головного 

вигляду та зображень. Оформлення робочого креслення деталі. 

9 

10 Схеми. Класифікація схем. Порядок виконання схем та вимоги до їх 

оформлення. 
3,5 

 Всього 44 
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9. Індивідуальні завдання 

 

             Розрахунково – графічна робота у ІІІ
му

  модулі.  

        

              10. Методи навчання 
  

Лекції (докладне викладення навчального матеріалу) із застосуванням 

моделей, макетів; практичні заняття – вирішення задач в робочому зошиті під 

керівництвом викладача; самостійне опрацювання навчального матеріалу із 

використанням конспекту лекцій та основної навчальної літератури, робота з 

навчальними посібниками. 

Використання графічної роботи за індивідуальним варіантом на основі 

алгоритмів, опрацьованих на практичних заняттях. 

Контроль навчальної роботи – тестування з теоретичного матеріалу, 

спостереження за ходом виконання практичних робіт і співбесіди з проблемних 

питань, контроль самостійного виконання розрахунково-графічних робіт. 

    

   11. Методи контролю 

 

  Контроль і оцінювання навчальної роботи студента здійснюється за 

модульно-рейтинговою системою (регламент додається). 

 

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

 

13. Методичне забезпечення 

 

Методичні вказівки до самостійної роботи при виконанні обов`язкових домашніх 

завдань з креслення / посібник - Харків: видавництво СФТІ, 1991 – 105с. 

Методичні матеріали для поточного і підсумкового контролю. 

 

14. Рекомендована література 

Базова 

     1.  Антонович Є.А  та ін. Креслення / навчальний посібник. – Львів, Світ, 

2006.-511 с. 

2. С.Г. Суворов и др.. Машиностроительное черчение в вопросах и ответах / 

посібник. - М.: Машиностроение. 1984.-351 с. 

 

Допоміжна 

   1. Мерзон Э.Д., Меерзон И.Э. Задачник по машиностроительному черчению. - 

М.:Высшая школа, 1990.-287 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 

"Інженерна графіка" 

                                            (ІІ семестр, гр. ХМ) 

 

1. Структура навчальної дисципліни: загальний обсяг 60/2 кред.; лб.- 16 

год./8; РГР; ПМК. 

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

циклів - 1. 

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

4. Розподіл рейтингових балів за видами навчальної роботи: 

а) робота на аудиторних заняттях: 0,16 R = 16 балів 

б) виконання РГР - максимально за роботу – 50 балів (при позитивному 

оцінюванні роботи від 30 до 50 балів) 

в) складання  письмового модульного контролю у ІІІ модулі– максимально 

за роботу – 34 бали (при позитивному оцінюванні роботи від 20 до 34 балів) 

5. Підсумок рейтингових балів за модульними циклами (при 

позитивному оцінюванні): 

ІІІ-ій модульний цикл: (16 лб., модульний контроль, РГР) – (16+34+50=100 

балів) при позитивному оцінюванні від 60 до 100 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.  
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7. Підсумкове семестрове оцінювання навчальної роботи студентів   

 відповідно до отриманих балів здійснюється за такою шкалою: 

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 

Розподіл рейтингових балів з дисципліни за модулями здійснюється у 

відповідності до визначеної шкали за вищенаведеними співвідношеннями 

традиційної чотирибальної оцінки і рейтинговими балами. 

 При отриманні за наслідками модульних атестацій загального рейтингового 

балу, що відповідає незадовільній оцінці FX (35-59), студентові надається право на 

дворазове складання заходу ПСК (підсумковий семестровий контроль), але без 

урахування рейтингових балів модульних атестацій. При успішному складанні ПСК 

студентові виставляється оцінка «задовільно» («Е» за шкалою ЕСТS) із зазначенням 

рейтингового балу RD = 0,6R = 100x0,6 = 60 балів.  

При отриманні за наслідками модульних атестацій та ПСК загального 

рейтингового балу, що відповідає оцінці «F» - «не прийнятно» (RD <0,35R = 0 - 34 

балів), студентові призначається повторне вивчення дисципліни. 

 

 

Лектор потоку       В. В. Банишевський 
 

Завідувач кафедри     В. К. Лукашов 
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