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ВСТУП 

Програма вивчення навчальної дисципліни “Нарисна геометрія і перспектива” 

складена відповідно до освітньо-професійної програм підготовки бакалавра напряму 

6.020207401 – “Дизайн”. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є два основні розділи: 1) нарисна     

геометрія, 2) тіні, аксонометричні та перспективні проекції. 

Міждисциплінарні зв’язки: вивчення навчальної дисципліни “ Нарисна 

геометрія і перспектива ” базується на загальноосвітніх дисциплінах, таких як 

креслення, геометрія, аналітична геометрія і є базою для успішного вивчення 

спеціальних дисциплін. 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

1) нарисна геометрія;  

2) тіні, аксонометричні та перспективні проекції. 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета вивчення дисципліни – навчити студентів моделюванню геометричних об’єктів, 

надати їм знання, уміння і навички, потрібні для виконання і читання креслень різного 

призначення. 

Завданням дисципліни є формування у майбутніх спеціалістів знань щодо 

відображення геометричних об’єктів, створення та обробки архітектурно-будівельних 

креслень, розвиток просторового мислення та навичок конструювання геометричних 

об’єктів за даними умовами. 

 У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

– знати: 

  єдину систему конструкторської документації; 

 метод ортогональних проекцій геометричних об’єктів; 

 способи перетворення комплексного креслення; 

 метричні властивості проекцій геометричних фігур; 

 конструювання кривих поверхонь; 

 основи та способи побудови тіней; 

 перспективні, аксонометричні та будівельні креслення; 

– вміти: 

  зображати геометричні поверхні в ортогональних проекціях і аксонометрії; 

 уявляти форму і положення деталі у просторі за її проекційним зображенням; 

 розв’язувати метричні та позиційні задачі; 

 будувати зображення за вимогами державних стандартів; 

читати креслення загального вигляду та креслення  за спеціальністю. 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 240 годин/8 кредитів ECTS. 
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2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни.  

Змістовий модуль 1. Нарисна геометрія. 

Тема 1.  Методи і види проекцій 

Тема 2 .  Проеціювання точки. 

Тема 3.  Проеціювання прямої. 

Тема 4.  Проеціювання площини. 

Тема 5. Позиційні властивості проекцій пар геометричних фігур.  Позиційні 

задачі. 

Тема 6.Метричні властивості проекцій пар геометричних фігур.  Метричні задачі. 

Тема 7.  Криві лінії та поверхні. 

Тема 8.  Узагальнені позиційні задачі. Розгортки поверхонь. 

Тема 9. Взаємний перетин поверхонь. 

Тема 10. Аксонометричні проекції. 

Змістовий модуль 2. Перспектива. 

Тема 11. Види перспективних зображень. 

Тема 12. Перспективні масштаби. Побудова окружності. 

Тема 13. Кутова перспектива. Висхідні і низхідні площини. 

Тема 14. Побудова тіні. Тіні при штучному освітленні. 

Тема 15. Засоби побудови перспективних зображень по ортогональним проекціям. 

Тема 16. Побудова відображення в дзеркальних поверхнях. 

Тема 17. Сонячні тіні. 

Тема 18. Перспективне зображення висхідних і низхідних вулиць. 

 

3. Рекомендована література: 

1. Гордон В. О. Курс нарисної геометрії  /  В.О. Гордон, М.А.  Семенцов–

Огієвський. –  М. : Наука, 1988.–272с. 

2. Михайленко В.Є. Нарисна геометрія; / В.Є. Михайленко, М.Ф. Євстіфєєв,  С.М. 

Ковальов, О.В.  Кащенко – К. : Вища школа, 2004. – 303с. 

3. Климухин А.Г. Тени и перспектива / А.Г.  Климухин – К. : Вища школа,2000. – 

167с. 
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4. Богданов В.Н. Справочное руководство по черчению / В.Н. Богданов, И. Ф. 

Малежик, А. П. Верхола, Г. Е. Дмитренко. – Москва : Машиностроение, 1989.–

863 с. 

 

 

5. Климухин А.Г. Сборник задач по начертательной геометрии / А.Г.  Климухин – 

К. : Будівельник, 2000. – 215с. 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання: іспит 

Засоби діагностики успішності навчання: виконання та захист графічних робіт; 

контроль вивчення теоретичного матеріалу здійснюється за допомогою опитування 

студентів та поточних контрольних робіт під час проведення занять. 


