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ВСТУП 

 

Ці методичні вказівки мають на меті надання допомоги студентам у само-

стійній роботі при вивченні теми. 

Кожне практичне заняття має у своєму складі такі основні елементи, як 

інформаційні та графічні частини, повторювання головних теоретичних питань 

теми, перевірку знань та умінь виконання графічних завдань студентами, чи-

тання креслень. У зв'язку з цим важливе значення має підготовка до занять. 

Підготовка до занять починається з ознайомлення з цими та попередніми 

методичними вказівками та продовжується наступною роботою з навчальною 

та довідковою літературою, включає в себе систематичне, своєчасне, якісне і 

самостійне виконання домашніх завдань. Це також придбання та подальше ут-

римання у належному порядку інструментів, олівців, кнопок, гумок, трикутни-

ків. Важливу роль відіграє заготовлення паперу для креслення формату А3. На 

аркуші креслять рамку, у правому нижньому куті - основний надпис за прийня-

тою формою. Усі графи надпису заповнюють дома шрифтом, згідно до ДСТУ 

2.304-81 “Креслярські шрифти”. 

Пропонується заготовляти відразу декілька форматів. На кожному прак-

тичному занятті студент повинен мати готовий формат і усі необхідні прилади. 
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1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ТЕМИ 

 

Одне з головних завдань, які стоять перед студентами, котрі вивчають 

проекційне креслення (види, розрізи, перерізи) - це необхідність оволодіти пра-

вилами прямокутного (ортогонального) проектування, навчитися читати і вико-

нувати креслення. 

Як підсумок вивчення теми студенти повинні: 

− Знати основні положення та визначення ДСТУ 2.305- 68. ЕСКД 

“Зображення - види, розрізи та перерізи розташування на кресленні 

основних, додаткових і місцевих видів, потрібних розрізів та пере-

різів; правила побудови та позначення зображень; винятки з правил, 

умовності, спрощення та класифікацію, 

− Вміти будувати комплексне креслення моделі (деталі) з натури чи з 

аксонометричних проекцій, будувати аксонометричні проекції та 

відсутні види, читати та конструювати проекційні зображення. 

 

2. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ 

 

Основні правила виконання зображень предметів в прямокутних проекці-

ях, розподіл їх на види, розрізи та перерізи, застосування виносних елементів, 

умовностей та спрощень визначає ДСТУ 2.305 - 68 ЕСКД. 

Кількість зображень повинна бути мінімальною, але достатньою для того, 

щоб повністю уявити собі форму предмета та мати усі його розміри. 

2.1. Види 

Видом називають зображення з оберненої до спостерігача видимої части-

ни поверхні предмета. 

Види поділяють на 

− основні; 

− додаткові; 

− місцеві. 

2.1.1. Основні види 

За основні площини проекцій приймають шість граней порожнистого ку-

ба. Поверхню куба розгортають так, щоб його грані сумістилися з фронтальною 

площиною проекцій (у площині креслення). 

Основними називають види, які розташовані на шести основних площи-

нах при зберіганні проекційного зв’язку між ними. Установлені такі назви ос-

новних видів: 

1. вид спереду (головний вид); 

2. вид зверху - під головним видом; 
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3. вид зліва - праворуч від головного виду; 

4. вид справа - ліворуч від головного виду; 

5. вид знизу - над головним видом; 

6. вид ззаду - праворуч від виду зліва. 

Назви видів, які розташовані на кресленні зі збереженням проекцій-

ного зв’язку та згідно вищеназваних правил не позначають. (рис. 1) 

 

 
Рис. 1. Назви видів, які розташовані на кресленні зі збереженням проекційного 

зв’язку 

У тих випадках, коли які-небудь з основних видів зображені не на своєму 

місці (не в проекційному зв’язку із зображенням на фронтальній проекції), то 
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вони повинні бути надписані над зображенням типовим надписом (Рис. 2; 3а.), 

в якому стрілка замінює слово “вид” позначка поряд з нею відповідно така ж, 

яка позначає напрям зору на один з основних видів (Рис. 2; 3б).  

 

 
 

Рис. 2. Позначення видів на кресленні 

 

Літерні позначки на кожному кресленні починають з літери “А” і пишуть 

великими літерами українського алфавіту. Розмір шрифту їх повинен бути бі-

льшим, ніж розмір чисел, якими нанесені розміри на тому ж кресленні. 

 

 
 

Рис. 3. Варіанти позначення видів 

 

Слід пам’ятати, що напрям стрілки, який відповідає напряму зору, може 

бути похилим, але літеру над стрілкою завжди пишуть горизонтально (Рис. 3б). 

Розміри та форма стрілки : 

                          
 

2.1.2. Додаткові види 
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Додатковими називають види, розташовані на площинах не паралельних 

основним площинам проекцій (Рис. 5 в,г). 

 Іноді, коли яку-небудь частину предмета неможливо зобразити на основ-

них проекціях без викривлення форми та розмірів, виконуючи додатковий вид, 

показують тільки окрему, обмежену частину предмета, яка необхідна для уточ-

нення форми та розмірів його елементів. Таке зображення називають місцевим 

видом. (Рис. 5 а,б). 

Місцевий вид може бути обмеженим тонкою суцільною лінією обриву, 

(Рис. 5а) віссю симетрії чи не обмеженим зовсім (Рис. 5б). Місцевий вид пови-

нен бути надписаний як додатковий вид, але коли він накреслений у проекцій-

ному зв’язку, то його не надписують. (Рис. 5а) 

Додатковий вид може бути зображеним повернутим відносно основного, 

тоді до позначки виду додається знак Ѻ, який відповідає слову “повернуто”, 

його креслять поруч з літерою.(Рис. 5г). 

 

 
 

Рис. 5. Зображення додаткових та місцевих видів 

 

2.2. Розрізи та перерізи 
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Лінії невидимого контура - штрихові - які застосовують для зображення 

на видах внутрішнього контура деталі, заважають читанню креслення. Для 

спрощення цього процесу використовують умовні зображення - розрізи і пере-

різи.  

Розріз - це зображення предмета, умовно перерізаного однією або кілько-

ма площинами, при цьому уявне перерізання предмету стосується тільки даного 

розрізу і не тягне за собою зміну інших зображень того ж предмета. На розрізі 

показують те що отримується у січній площині (переріз) і те, що розташовано 

за нею. А частину предмета розташовану між січною площиною і виконавцем 

креслення, умовно відкидають. 

Лінії внутрішньої поверхні деталі стають видимими і їх проводять су-

цільними основними лініями. 

Для надання кресленню більшої наочності фігуру перерізу заштрихову-

ють згідно до ДСТУ 2.306-68 ЕСКД, який установлює графічні позначення ма-

теріалів на кресленнях. 

На всіх приладах, розглянутих у цих методичних вказівках, на домашніх і 

аудиторних кресленнях, умовно прийнято, що деталі - металічні і штрихування 

роблять тонкими суцільними лініями з кутом нахилу до горизонтальної лінії 

рамки креслення 45, крок штрихів 2 - 3 мм. Лінії штрихування, які мають від-

ношення до одної деталі, повинні бути з нахилом в один бік на усіх зображен-

нях і крок штрихів повинен бути постійним. 

 

2.2.1. Класифікація розрізів 

В залежності від розташування січної площини у просторі розрізи поді-

ляють на: 

− горизонтальні - січна площина паралельна П1; 

− вертикальні - січна площина перпендикулярна до П1; 

− похилі - січна площина складає з П1 кут, який відрізняється від 

прямого. 

У залежності від кількості січних площин розрізи поділяють на: 

− прості - одна січна площина; 

− складні - дві чи декілька січних площин. 

Складні розрізи поділяють на: 

− ступінчасті - декілька площин паралельних одна до одної (рис. 6) 

− ламані - січні площини перетинаються (рис.7) 

Місцеві розрізи виконують для пояснення внутрішньої поверхні деталі у 

окремому обмеженому місці. Їх виділяють на вигляді тонкою суцільною хвиля-

стою лінією, яка не збігається з іншими лініями креслення. 
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Рис.6 Ступінчастий розріз 
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Рис.7. Ломаний розріз 

 

2.2.2. Позначення розрізів 

Якщо січна площина збігається з площиною симетрії деталі і розріз роз-

ташований у прямому проекційному зв’язку (на місці відповідного виду), тоді 

розріз ніяк не помічають (Рис. 8). 

У інших випадках розташування січної площини на виді помічають ліні-

єю  перерізу, показують стрілками напрям зору і помічають розріз літерою 

(Рис. 9). 

Лінія перерізу - розімкнута лінія, на початковому та кінцевому штрихах 

якої на відстані 2 - 3 мм від зовнішнього кінця її креслять стрілки (Рис. 9а). По-

чатковий та кінцевий штрихи не повинні перетинати лінії контура зображення. 

Якщо розріз складний, штрихи проводять також біля перегину ліній пере-

різу (Рис. 9в, Рис. 6, Рис. 7). 

У випадках, коли на одному зображенні потрібно показати два однакових 

розрізи, стрілки напряму зору креслять одній лінії перерізу (Рис. 9г). 
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Рис. 8. Січна площина збігається с площиною симетрії 

Лінію перерізу та розріз помічають на кресленні великими літерами укра-

їнського алфавіту. Біля початку та кінця лінії перерізу, а якщо є необхідність, 

біля перегину цієї лінії записують ту ж саму літеру. Літери записують із зовні-

шнього боку відносно стрілок, а в місцях перегину - на боці зовнішнього кута. 

Розріз повинен бути позначений написом поверх його зображення як на рис.7. 

 
Рис. 9.Позначення розрізів 

 

При наявності декількох розрізів літери для позначення їх беруть у алфа-

вітному порядку і записують їх завжди на горизонтальній лінії. Всі літери, яки-
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ми позначають розрізи і перерізи, пишуть розміром на 1 номер шрифту більше, 

ніж цифри розмірних чисел в даному кресленні (Рис. 10а). 

Розріз чи переріз можливо повертати на кресленні, тоді до його позначки 

додається знак Ѻ (повернуто); (Рис. 10б). 

 

 
 

Рис. 10. Позначення розрізу на кресленні 

 

2.2.3. Перерізи 

Крім розрізів і виглядів на робочих кресленнях для виявлення окремих 

елементів деталі застосовують перерізи. 

Перерізом називають зображення, яке утворюється при умовному пере-

тині деталі однією або кількома площинами. На перерізі показують лише те, що 

є в січній площині. Частину деталі, яка розташована за січною площиною, на 

перерізі не показують. 
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Перерізи, що не входять до складу розрізів, поділяють на: 

− винесені - які креслять окремо від відповідного зображення (Рис. 

11а). 

− накладені - які креслять на зображенні деталі (Рис. 11б). 

 

 
 

Рис. 11. Перерізи що не входять до складу розрізів 

 

Винесені перерізи зображають суцільною товстою основною лінією і по-

значають як розрізи (13 А - А; Б - Б). Якщо переріз є симетричною фігурою, яка 

знаходиться на продовженні Сліду січної площини, то лінію перетину, що збі-

гається з віссю симетрії самого перерізу, показують тонкою штрих пунктирною 

лінією, без позначень (Рис. 11а; 13а) 

Симетричні перерізи, розміщені в розриві між частинами того самого зо-

браження, не позначають(Рис 12а). 

Накладений переріз зображають тонкою лінією, і якщо він є симетричною 

фігурою, то слід січної площини збігається з віссю симетрії і її не позначають 

(Рис. 11б). 
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Рис. 12. Позначення симетричних перерізів 

 

 
 

Рис. 13. Зображення розрізів та перерізів 

 

2.2.4. Умовності і спрощення на розрізах та перерізах 

На одному зображенні можливе поєднання частини виду і частини розрі-

зу, які розділяють суцільною хвилястою лінією (Рис. 14, 15). Якщо вид і розта-

шований на його місці розріз є симетричними фігурами, то на одному зобра-

женні розміщують половину розрізу і половину виду, які розділяє осьова лінія. 

Половину розрізу в такому разі розташовують праворуч чи знизу від осьової 

лінії. Невидимий контур на частині виду не креслять (Рис. 16). 
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Рис. 14. Поєднання частини види і частини розрізу 

 

 
 

Рис. 15. Поєднання половини виду і половини розрізу 
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Якщо січна площина перерізає вздовж тонкі стінки (ребра жорсткості), 

проходить вздовж осі валу, зубчастих коліс і т. п., такі елементи виділяють су-

цільною основною лінією і не заштриховують (Рис. 17). 

 

 
 

Рис. 16. Поєднання половини виду і половини розрізу 

 

3. ВИНОСНІ ЕЛЕМЕНТИ 

 

Виносний елемент - окреме додаткове зображення, збільшене, якої-

небудь частини предмета, яка потребує пояснень форми, розмірів чи інших па-

раметрів, При виконанні виносного елемента те місце, яке потребує пояснень, 

окреслюють на виді колом, тонкою лінією і позначають його літерою на полиці 

виносної лінії. Зверху рисунка виносного елемента записують літеру і масштаб 

як на (рис. 18). 
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Рис. 17. Розріз деталі з ребрами жорсткості 

 

 
 

Рис. 18. Приклад виконання виносного елементу 
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4. ОСНОВНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ ГРАФІЧНИХ 

ЗАВДАНЬ ЗА ТЕМОЮ 

 

Почати виконання графічних завдань студент може тільки після того, ко-

ли він ознайомиться з цими і попередніми методичними вказівками, вивчить 

основні положення теоретичного курсу по учбовій та довідковій літературі. 

Всі креслення до цієї теми повинні відповідати загальним вимогам і пра-

вилам виконання креслень (ЕСКД) та відрізнятись виразністю, чіткістю. 

Варіант завдань до теми для домашнього виконання студент одержує в 

лабораторії кафедри графіки на картці домашніх завдань. 

 

4.1. Зміст домашніх і аудиторних завдань 

ПК ДР-1. - по заданому наочному зображенню предмета накреслити три 

види, нанести розміри на них. 

ПК ДР-2 - по двох заданих побудувати три види. 

ПК ДР-3 - по двох заданих видах (геометрична поверхня з вирізом ) до-

креслити виріз на виді зверху, побудувати вид зліва. 

ПК ДР-4 - по двох заданих побудувати три види і аксонометричну проек-

цію предмета, виконати розрізи на видах.  

Передбачені аудиторні вправи по індивідуальних варіантах, які видає ви-

кладач в аудиторії. 

ПК АР -1 - накреслити три види моделі. 

ПК АР-2 - по двох заданих побудувати три види предмета та необхідні 

розрізи. 

 

4.2. Виконання завдань та вимоги, що ставляться до них 

При виконуванні ПЧ ДР; ПЧ АР студент повинен : 

Ретельно ознайомитися з конструкцією предмета по наочному зображен-

ню чи по моделі, виявите основні геометричні поверхні, які складають цей пре-

дмет. Завдання виконувати на одному чи двох аркушах паперу для креслення 

формату А3. Зображення повинні займати приблизно 75% аркуша, для чого по-

трібно знайти оптимальний масштаб і оптимально розташувати зображення. 

Відстань між зображеннями та від зображення до рамки повинна бути 25 

-30 мм. Все креслити олівцем тонкими лініями. 

Зображення геометричних фігур найчастіше слід починати з їх основи. 

При побудові частин простих геометричних фігур необхідно будувати фігури 

повністю, а потім виділяти їх частини. Невидимі контури можна не зображати. 

Слід пам’ятати, що всі  розміри предмета можна відкладати лише по відповід-

них осях, кути можна будувати тільки за принципом нахилу. 
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Після перевірки правильності рішення (самоперевірка і попередня переві-

рка викладачем) виконати відповідне обведення побудованих зображень. При 

обведенні креслення слід проводити суцільні основні лінії так, щоб попередньо 

проведені тонкі лінії ділили їх навпіл. Стичні лінії повинні бути злиті одна з 

одною без перепадів. Центрові і осьові лінії повинні бути відповідної конфігу-

рації, товщини і яскравості, повинні виходити за контур проекції не більше, ніж 

на 5 мм. Повинно бути витримане правильне співвідношення ліній невидимого 

контура, виносних і розмірних (ДСТУ 2.303-68). 

Нанести розміри. При цьому слід пам’ятати, що їх потрібно наносити на 

всіх проекціях, і розміри не повинні повторюватися. Наносити їх потрібно за 

ДСТУ 2.307-68. 

Закінчити графічне оформлення креслення. Основний надпис повинен 

бути написаний шрифтом відповідно до ДСТУ 2.304-68. 

В бесіді з викладачем при захисті завдання студент повинен продемон-

струвати знання цієї теми, вміння і навики. 

Знати : назви та розташування виглядів, види аксонометричних зобра-

жень (назви, кути, коефіцієнти викривлення по осях). 

Вміти: читати креслення (знайти прості геометричні форми на зображен-

нях, будувати відсутні проекції, точок в ортогональних та аксонометричних 

проекціях), відповісти на запитання для самоперевірки. 

Робота оцінюється з урахуванням оформлена креслення (шрифт, лінії, на-

несення розмірів), виконання вимог всіх стандартів, які вже вивчили. 

При обведенні аксонометричного креслення необхідно визначити види-

мість зовнішніх і внутрішніх елементів, що лежать в одній чи в різних площи-

нах. Невидимі ділянки не показують. В отворах необхідно нанести осі, для дрі-

бних отворів можна нанести тільки осі обертання. 

Після перевірки роботи в тонких лініях повинно бути закінчене оформ-

лення креслення. 

При здаванні завдання ПК ДР-4 під час бесіди з викладачем студент (крім 

вимог до раніше вивченого матеріалу) повинен:  

− знати: визначення, класифікацію і позначення розрізів і перерізів 

відповідно ДСТУ 2.305-68 ЕСКД, СТ СЭВ 362-76, СТ СЭВ 363-76, 

основні положення ДСТУ 2.317-69, СТ СЭВ 1979-79 (аксонометри-

чні проекції); 

− вміти: виконувати перерізи заданою площиною; побудувати і поз-

начити розріз; побудувати відсутні проекції точки на поверхні з 

урахуванням виконаних розрізів; відповісти на питання. 

При оцінці даної роботи враховуються всі раніше здобуті знання, вміння і 

навики. 
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Зразки виконання завдань дивіться на стендах кафедри. 

 

5. ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ 

1. Як розміщаються на кресленні основні види? 

2. Яка різниця між розрізом і перерізом? 

3. Які вимоги ставляться до винесеного перерізу? 

4. Яка різниця між розрізом і видом? 

5. В якому випадку на розрізах не позначають положення січної площини 

і не супроводжують розріз надписом? 

6. Назвіть види розрізів і перерізів. 

7. Як виконують штрихування перерізів в аксонометричних проекціях? 
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