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Анотація - описане доповнення до завдання з теми «З’єднання» 

курсу інженерної графіки, розроблене на кафедрі нарисної геометрії, 
інженерної та комп’ютерної графіки Національного технічного 
університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря 
Сікорського» з метою підвищення  якості навчання. 
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Постановка проблеми. Після апробації в минулому учбовому році 

нового завдання з теми «З’єднання» курсу інженерної графіки, введеного в 
зв’язку зі скороченням навчальних програм на деяких факультетах  
університету, з’ясувалося, що методична документація з теми потребує 
деякого доповнення.  

Аналіз останніх результатів. Розроблене нове завдання з теми 
«З’єднання» наближене до складального  кресленика реального виробу і  
вирішує ряд задач, пов’язаних із зображенням і оформленням складальних 
креслеників [1, 2]. Але необхідно зауважити, що при аналізі вихідних 
даних на роботу у окремої категорії студентів виникають питання читання 
кресленика заданої конструкції. 

Постановка завдання. Метою розробки доповнення до завдання з 
теми «З’єднання» [3, 4] є удосконалення завдання таким чином, щоб 
полегшити читання складаної одиниці «Основа» та інших деталей учбової 
конструкції, ввести деякі поняття про зображення та позначення зварних 
з’єднань, а також детальніше показати застосування деяких умовностей та 
спрощень на складальних креслениках. 

Основна частина. Доповнення до завдання «З’єднання» містить 
кресленик складаної одиниці «Основа» (рис.1), зображення деталей, які 
входять до її складу (рис.2) та зображення інших з’єднувальних деталей   
завдання (рис.3). 

  
 
 



 

 
Рис. 1  Кресленик складаної  одиниці «Основа»   

 
 

 



 
Рис. 2   Деталі кресленика складаної одиниці «Основа»   

 



 
Рис. 3   Деталі складального кресленика «З’єднання» 

 
Під час роботи над темою студенти знайомляться з виконанням 

нових конструкторських документів: оформленням на форматі А4 
складального кресленика з суміщеною специфікацією та розробкою 
креслеників не типових деталей.  



Порівнюючи зображення елементів деталей на робочих креслениках 
та їх зображенням на складальному кресленику, студенти на прикладі 
нарізевих отворів навчаються виконувати спрощення на складальних  
креслениках. 

Як показала практика виконання доповненого завдання студентами 
ПБФ, більш розширений опис завдання облегшує його виконання та надає 
можливість детальніше проробити теми «Робочі кресленики деталей», 
«Умовності та спрощення на складальних креслениках», «Зображення 
з’єднань», «Загальне оформлення складального кресленика». 

З метою підвищення наочності та ефективності учбового процесу 
завдання оформлено у вигляді плакату. 

Висновки. Удосконалення форми викладання завдання з тем  
«З’єднання», «Складальний кресленик» облегшує читання завдання 
учбової конструкції складаної одиниці та його виконання студентами, 
дозволяє оцінити їх рівень володіння основним методом проекціювання в 
цілому. 

Виключення однієї з учбових тем в процесі вивчення дисципліни 
«Інженерна графіка», а саме, виконання ескізів деталей складаної одиниці, 
викликає у студентів  певні складнощі і потребує нових форм подання  
завдань на практичних заняттях. 

Зауважимо, що студенти при виконанні учбових завдань курсу 
інженерної графіки віддають перевагу роботі з інформацією на плакатах 
порівняно з іншими методичними розробками.  
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