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ВСТУП 

 

Шановні слухачі закладів професійної  

(професійно-технічної )освіти України! 

 

 Сьогодні уявити важко сучасне промислове підприємство без 

комп’ютерів і спеціальних програм, призначених для розробки 

конструкторської документації проєктування різних виробів і будівельних 

об’єктів. Розробка проєктної документації починається з технічної 

пропозиції і/чи технічного завдання.  

 Проєктування технічного виробу - це створення, перетворення, 

подання образу ще не існуючого об’єкта в прийнятній формі. Образ 

об’єкта або його складових частин може створюватися в уяві людини в 

результаті творчого процесу або генеруватися відповідно до деяких 

алгоритмів у процесі взаємодії людини з комп'ютером. Тобто 

проєктування виробу чи об’єкта будівництва починається за наявності 

вираженої потреби суспільства в деяких технічних об’єктах (будівництво, 

промислові вироби, процеси тощо). 

 Акцентуємо увагу на тому, що сучасне виробництво неможливе без 

застосування високо технологічних систем автоматизованого 

проєктування (САПР), які забезпечують не лише виконання креслярської 

документації, але й надають можливість автоматизації виконання 

проєктно-конструкторських і технологічних робіт, використання бібліотек 

типових елементів, бібліотек матеріалів, технологічного оснащення. 

САПР для отримання проєктної документації називають комп’ютерною 

підтримкою проєктування (креслення, малювання), з англійської мови 

Computer Aided Design (draffing, drawing) - CAD-системи.  

 Слухачі закладів професійної (професійно-технічної) освіти мають 

володіти прийомами роботи з інформаційно-комп’ютерними 

технологіями (ІКТ) відповідного профілю, ставити задачі, знаходити 

шляхи вирішення цих задач, застосовувати прогресивні методи 

проєктування й оброблення виробів. Вивчення САПР є невід’ємною 

складовою підготовки слухачів закладів професійної (професійно-

технічної) освіти України, що забезпечує формування в них цифрової, 

математичної та графічної компетентностей. 

Використання САПР у навчальному процесі навчання креслення – 

один із пріоритетних напрямів розвитку професійної (професійно-

технічної) освіти. На уроках, а також упродовж самостійного опанування 

знаннями і навичками технічного креслення, інформаційних технологій в 

галузі, будівельного креслення ми рекомендуємо використовувати знання 

про системи автоматизованого проєктування (САПР). 

 САПР БудКАД є сертифікованою комп'ютерною програмою для 

використання в підготовці слухачів закладів професійної (професійно 
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технічної) освіти України як засіб навчального призначення на заняттях із 

технічного креслення, будівельного креслення, інформаційних технологій 

в галузі. САПР БудКАД має ліцензію (свідоцтво про реєстрацію 

авторського права на твір 29829, автори І. Сапужак, А. Гірник, О. Кулак, 

С. Добровольський, дата реєстрації 12.08.2009 р.). САПР БудКАД 

розвиває уявлення про векторну графіку, що характеризується високим 

ступенем точності побудови геометричних об`єктів.  

 Вивчення студентами креслення на основі САПР БудКАД 

забезпечує наступність у формуванні в них навичок проєктування, 

розвитку логічного і просторового мислення, започаткованих при 

вивченні в школі предметів ―Технології‖, ―Інформаційні технології‖, ПРИ 

побудові графічних примітивів текстового редактора MS Word, а також 

при вивченні різних форматів графічних файлів і моделей кольоро 

утворення, зокрема, поняття про шари, палітру кольорів і т. п. 

Комп’ютерна програма САПР БудКАД є у вільному доступі, її можна 

завантажити з сайту ДП ―Науково-дослідний інститут автоматизованих 

систем в будівництві‖, розділ Програмне забезпечення, БудКАД на 

персональний комп’ютер користувача за посиланням 
 

http://www.asdev.com.ua/dndiasb/pz/budcad.html 
 

Креслення деталі та його просторова модель, побудовані слухачами 

закладів професійної (професійно-технічної) освіти самостійно в 

програмі сапр будкад, будуть сприяти більш якісному виготовленню 

виробу в навчальній майстерні та на виробництві, а також формуванню 

цифрової, математичної та графічної компетентностей. 

Оволодівши основами креслення в системах автоматизованого 

проєктування САПР, майбутні фахівці різних галузей виробництва 

зможуть використовувати комп’ютер як надійний помічник у подальшій 

професійній діяльності. 

http://www.asdev.com.ua/dndiasb/pz/budcad.html
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ЯК ПРАЦЮВАТИ З ЦІЄЇ КНИГОЮ  
 

Шановні слухачі закладів професійної  

(професійно-технічної) освіти України! 

 

 Для використання цього підручника обов’язковою є наявність 

персонального комп’ютера. На ньому має бути встановлено комплект 

відповідних комп’ютерних програм САПР БудКАД, AUTOCAD та ін. 

 Слухачі закладів професійної (професійно-технічної) 
освіти України мають до кожної теми: 

 опрацювати теоретичний матеріал і письмово 
відповісти на запитання для самоперевірки, подані в кінці 
кожної практичної роботи; 

 виконати практичну роботу на комп’ютері в 
програмі БудКАД, користуючись відповідними алгоритмами 
виконання креслення. 
 Оцінювання знань, умінь і навичок із кожної теми 
програми буде здійснюватися за результатами виконання 
попередньо вказаних пунктів. 
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РОЗДІЛ І ОСНОВИ ТЕХНІЧНОГО КРЕСЛЕННЯ 
 

І. 1. Основні поняття технічного креслення 
 

 Технічне креслення – це документ, в якому вся інформація, 

необхідна для виготовлення та для опису функціональності окремих 

деталей, вузлів або комплектних виробів, міститься в письмовій формі, а 

також ілюстрації. Це частина технічної документації на товар.  

 Технічним кресленням називають процес створення технічної 

документації відповідно до стандартів креслення. Зокрема, німецький 

стандарт din 199 визначає технічне креслення як креслення виробів, 

необхідних для технічних цілей, зокрема, шляхом дотримання правил 

подання та введення розмірів. З цього визначення зрозуміло, наскільки є 

складним процес, який має бути завершено для виготовлення відповідно 

до стандарту повноцінного технічного креслення. Цей процес називається 

технічним кресленням. Точні стандарти на технічні креслення 

відрізняються залежно від галузі. Так, німецький стандарт DIN 919 

визначає спеціальні правила технічних креслень в металообробці та 

обробці деревини. 

 Які типи технічних креслень існують? 

 Спосіб відображення технічного креслення залежить від його 

подальшого використання. Виробничі креслення відрізняються, 

наприклад, від складальних креслень або креслень для каталогів запасних 

частин, оскільки вимоги різні. Якщо креслення створено для 

виготовлення, воно повинно показувати деталь, показану окремо, 

максимально детально. Для цього підійде повний вигляд або в розрізі.  

 Виготовлення креслення. Складальні або групові креслення 

використовуються для складання креслення, а також креслення для 

інструкцій або каталогів запасних частин, щоб окремі деталі могли бути 

показані у взаємодії. Для цих цілей також підійдуть розірвані малюнки, 

оскільки їх можна використовувати для розбирання складної збірки на 

окремі її частини та відображення їх правильно в перспективі.  
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Рис. 1. Креслення валу  

 

 
Рис. 2. Складальне креслення 

 Відомо, що перш ніж комп’ютери та інша офісна техніка увійшли 

в галузь, технічні креслення виконувалися вручну на папері. Оригінали 

слід було зберігати ретельно. Поступово було винайдено різні методи 

розмноження, деякі з яких застосовуються і нині. Більшість технічних 

креслень створюється за допомогою програм системи автоматизованого 

САПР (CAD) та відтворюється цифровим чином Водночас, навіть ці 

малюнки часто малюються або роздруковуються, а згодом копіюються 

фотокопіювальними апаратами. Використання сучасних технологій 

креслення дозволяє обійтися повністю без технічних креслень на папері, 

оскільки виробничими машинами також можна керувати безпосередньо 

за допомогою програмного забезпечення САПР (CAD і CAM). Програмне 

забезпечення для САПР дозволяє вводити розміри та допуски 

безпосередньо на віртуальну модель. Під час контролю якості та 

підготовки продукції програмне забезпечення може відображати 

спеціальні види для відповідної програми та роздруковувати їх лише на 

випадок, якщо це необхідно. 
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Рис. 3. Вид деталі 

І. 2. Технологія подання - проєкція 

 Основний принцип технічного креслення - це подання 

тривимірного тіла на двовимірному малюнку. Для того, щоб усвідомити 

унікальність малюнка, тіло зазвичай демонструється в різних видах. 

Складні компоненти можуть відображати тіло з декількох сторін (видів) 

або навіть малювати види перерізу через компонент. Тривимірне тіло 

також полегшує уявлення, адже в більшості випадків непросто 

намалювати тривимірний компонент у двовимірному вигляді. 

 
Рис. 4. Подання тривимірного креслення  

 Ви можете уявити проекцію на технічному кресленні так: тіло 

зависає в кутку кімнати, а три його сторони, спрямовані від стін, 

проєктуються на стіни (рис. 5.) 

 
Рис. 5. Проекції на площині 

 Три типові види, які виникають при цій проекції, відображаються 

на так званій трипанельній картині. На рис. 6 показано, як може 

виглядати така трипанельна картина з видом спереду, видом збоку та 

видом зверху для простого корпусу, в даному випадку параллелограмм з 

отвором. Зауважимо, що проекція та малюнок на панелі є основою 
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технічного креслення і тому мають бути згодом утілені в життя. Лише ті, 

хто розуміє проекцію, можуть зробити технічне креслення виробу. 

 
Рис. 6. Відображення креслення на трипанельній площині 

 

У загальновиробничих машинобудуваннях і транспортних засобах 

застосовується стандартна система прилягання валів. Вал – це машинний 

елемент, який використовується для передачі обертових рухів і скрутних 

моментів або для зберігання обертових деталей. У найпростішій 

конструкції вал - це простий круглий стрижень.  

Поняття “Вал” та “Вісь” 

Вали дуже часто використовуються в поєднанні з маточинами. Такі 

з’єднання також відомі під терміном з'єднання вал-втулка. Водночас, де б 

не використовувалися довгі, гладкі вали (у сільгосптехніці, при 

будівництві спеціальних підйомників чи конструкціях текстильних 

машин), виготовлення пристосувань за допомогою стандартної системи 

валів часто є більш вигідним. Принцип дії стандартного вала заснований 

на виробництві рівномірного валу з точно визначеним зовнішнім 

розміром без допуску. На цьому валу встановлено кілька деталей, окремі 

отвори яких можуть відхилятися від основних розмірів вала в межах 

визначеного діапазону допуску. Встановлення, визначене в конструкції, 

дозволяє або ковзати, обертатись, або щільно прилягати до різних деталей 

отвору.  

Різниця між валом і віссю. Терміни вал і вісь часто плутають і 

відповідно вживаються технічно неправильно.  

Вал і вісь схожі. Однак різниця між валом і віссю полягає в тому, що 

вали передають скрутний момент. Тому вали також піддаються крученню. 
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І. 3. Вимоги до оформлення креслень 

І. 3. 1. Лінії  
Для виконання креслення застосовують лінії різної товщини і 

начерку. Державним стандартом ДСТУ: ISO 128-22:2005 встановлено 9 

типів ліній: 

Суцільна основна…………………… s = 0,5…1,4 (мм); 

 тонка …………………………... s / 3... s / 2; 

 тонка зі зламами……………… s / 3... s / 2; 

 хвиляста……………………….. s / 3... s / 2. 

Штрихова …………………………… s / 3... s / 2; 

Розімкнена…………………………… s... 1,5 s. 

Штрихпунктирна тонка…………….. s... 1,6 s; 

 потовщена……………………. s / 3... s / 2; 

 з двома точками тонка……….. s / 8... 2 s / 3. 
 

Суцільна тонка лінія використовується для проведення виносних і 

розмірних ліній. Товщина суцільної тонкої лінії в 2-3 рази менша від 

товщини суцільної основної. 

Штрихова лінія застосовується для позначення на зображеннях 

невидимих контурів предметів, складається з окремих штрихів (рисочок) 

приблизно однакової довжини в межах від 2 до 8 мм. Відстань між 

штрихами має бути приблизно однаковою по всій лінії становити 1-2 мм. 

Товщину штрихів слід брати в 2-3 рази меншою за товщину суцільної 

товстої основної лінії. Штрихова лінія на контурах зображення має 

починатися і закінчуватися лише штрихами.  

Штрих пунктирна лінія призначена для показу осьових і центрових 

ліній, складається з довгих тонких штрихів (довжиною від 5 до 30 мм) і 

точок (коротких штрихів) між ними.  

Відстань між довгими штрихами від 3 до 5 мм. Товщина штрихів в 

2-3 рази менша від товщини суцільної товстої лінії. Штрих пунктирні 

лінії мають починатися і закінчуватися лише штрихами. Якщо штрих 

пунктирна лінія показує вісь, вона має виступати за контур зображення на 

3-5 мм. 

Центрові лінії проводять так, щоб вони обов'язково перетиналися 

між собою штрихами. Перетин двох штрихів визначає центр фігури. 

Центрові лінії виводять за зображення на 3-5 мм. Якщо діаметр кола на 

кресленні менший 12 мм, центрові лінії проводять суцільними тонкими. 

Штрихпунктирна з двома точками лінія показує лінії згину на 

розгортках. Ця лінія відрізняється від штрихпунктирної трохи більшими 

проміжками між штрихами - від 4 до 6 мм. Від товщини суцільної 

основної лінії залежить товщина інших ліній. Всі інші лінії мають бути в 

2-3 рази тоншими від неї. 
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І. 3. 2. Основний напис 
Креслення виконуються на форматах, визначених ДСТУ: ISO 3098-

0:2006, ДСТУ: ISO 3098-2:2007, ДСТУ: ISO 3098-3:2007, ДСТУ: ISO 

3098-6:2007. Для того, щоб креслення були зрозумілими для тих хто 

їй виконує та для тих хто буде ними користуватись їй виконують за 

єдиними правилами. Такі правила називаються  державними 

стандартами. (ДСТУ). 

Розміри аркуша креслярського паперу називають форматом. 

Формат аркуша визначається розмірами його сторін. 

А0 – 841х1189 мм 

А1 – 594х841  

А2 – 420х594 

А3 – 297х420 

А4 – 210х297 

Кожне креслення має рамку, яка обмежує на форматі місце для 

побудови зображень та нанесення різних умовних позначень. Це місце 

всередині рамки називають полем креслення. Лінії рамки проводять на 

відстані 20 мм від лівої межі формату і на відстані 5 мм від верхньої, 

нижньої і правої меж. Залишена з лівого боку відстань призначена для 

підшивання креслень. У правому нижньому куті поля креслення 

розміщують основний напис. До нього заносять відомості про осіб, що 

мають відношення до виконання креслення, назву зображеного на 

кресленні виробу та деякі інші дані, необхідні для кращого розуміння 

креслення. Форма і зміст основного напису для креслень визначені 

державним стандартом.  

На аркушах формату А4 основний напис розміщують тільки уздовж 

короткої сторони. На кресленнях інших форматів основний напис 

розміщують уздовж довгої або уздовж короткої сторони. 

 

Рис. 7. Основний напис 
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І. 3. 3. Розміри  
Розміри на кресленнях позначаються за допомогою виносної та 

розмірної лінії, розмірного числа ДСТУ Б.А.2-4 : 2009. Креслення дає 

уявлення не лише про форму зображеного предмета, але й про його 

розміри чи розміри його частин. Розміри на кресленнях позначають 

розмірними числами на розмірних лініях. Лінійні розміри на кресленнях, 

які визначають величини прямолінійних елементів предмета (довжину, 

ширину, товщину та ін.), подають у мм, водночас, позначення одиниці 

вимірювання не наносять. 

 Межі вимірювання розміру вказують виносними лініями, які 

проводять перпендикулярно до відрізка контуру зображення, розмір якого 

зазначають відповідно до рис. 8. 

 Виносні й розмірні лінії 

проводять суцільною тонкою лінією. 

 Виносні лінії обов'язково 

виходять за кінці стрілок розмірної 

лінії на 1...5 мм. Відстань між 

розмірною лінією і контуром 

зображення повинна бути не менше 

10 мм. Якщо розмірна лінія не дає змоги розмістити на ній стрілки, то 

лінію продовжують і стрілки наносять зі зовнішнього боку від виносних 

ліній. Розмірне число наносять зверху розмірної лінії ближче до її 

середини, якщо вона розташована горизонтально або похило, і зліва від 

неї, якщо вона розташована вертикально (рис. 9, а). Якщо місця для 

написання розмірного числа недостатньо, його наносять на продовженні 

розмірної лінії (рис. 9, б) чи на поличці лінії-виноски (рис. 9, в). 

 

Рис. 9. Нанесення розмірних чисел 
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 Кутові розміри (розміри кутів) на кресленнях вказують у градусах, 

мінутах і секундах умовними позначеннями (рис. 10).  

 Виносні лінії кутового розміру є продовженням сторін 

вимірюваного кута, а розмірну лінію проводять у вигляді дуги а з 

центром у вершині кута.  

 Розмірні числа кутових розмірів наносять відповідно до рис. 11. 

 

 

 

Рис. 10. Кутові розміри Рис. 11. Нанесення кутових розмірів 

Розміри діаметрів. Про розміри округлих частин предметів (круглі 

отвори) свідчать їх діаметри. Для позначення діаметра перед розмірним 

числом наносять умовний знак Ø. Розмір діаметра пишуть над розмірною 

лінією усередині кола або за його межами (рис. 12). 

 

 
Рис. 12. Позначення діаметрів 

 

Розміри радіусів. Заокруглені частини предметів, обмежені дугами 

кіл, меншими від 180°, позначають радіусами. Для позначення радіуса 

перед розмірним числом наносять умовний знак у вигляді літери R. 

Висота цього знаку має відповідати висоті розмірного числа. Розмірну 

лінію проводять з центру дуги і закінчують стрілкою яка впирається у 

точку дуги кола. Якщо розмірна лінія радіуса занадто коротка і на ній не 

можна розмістити умовний знак і розмірне число, їх наносять на 

продовженні розмірної лінії з зовнішнього боку дуги. При проведенні 

декількох радіусів з одного центру розмірні лінії двох радіусів не можуть 

розміщуватися на одній прямій (рис. 13).  
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 Зображення предмета може мати кілька однакових елементів. Їх 

розміри наносять лише раз, але зазначають кількість цих елементів. 

Наприклад, напис 4 отв. Ø12» означає, що предмет має чотири однакових 

отвори діаметром 12 мм. 

.  

Рис. 13. Позначення радіусів 

 

 
Рис. 14. Нанесення розмірів на кресленні деталі 

 

І. 3. 4. Масштаби  
Масштаби – відношення розмірів зображення предмета на кресленні 

до його дійсних розмірів. Для розуміння будови, форми та елементів 

деталі її зображення виконують в натуральну величину, зменшують 

зображення нескладної великої деталі або збільшують зображення деталі 

з малими розмірами. Бувають масштаби зменшення (1 : 2, 1 : 2,5, 1 : 4, 

1 :5, 1 : 10), збільшення (2 : 1, 2,5 : 1, 4 : 1, 5 : 1, 10 : 1) та натуральна 

величина ( 1: 1). Масштаб записується в відповідній графі основного 

напису. Якщо одне з зображень виконане в іншому масштабі, ніж в 

основному написі, то зверху над зображенням ставиться масштаб з 

літерою М. 
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Креслярський шрифт 

Розміри та креслення літер. Висота великих літер у міліметрах, 

виміряна перпендикулярно до основи рядка, визначає розмір шрифту. Її 

позначають h. Написи на кресленнях виконують шрифтами таких 

розмірів: 2,5; 3,5; 5; 7; 10; 14; 20; 28 і 40 мм. Висота малих літер (її 

позначають с) відповідає висоті великих літер попереднього розміру 

шрифту. Наприклад, для шрифту розміру 14 висота малих літер дорівнює 

10 мм, для розміру 10-7 мм, для розміру 7 – 5 мм і т. д. 

Товщину ліній шрифту визначають залежно від висоти шрифту. Вона 

дорівнює 0,1 h і позначається d. Ширина більшості великих літер має 

дорівнювати 0,6h. Ширина літер А, Д, Ж, М, Ф, X, Ш, Щ, Ю 0,8 h, 

(включаючи нижні і верхні елементи), а ширина літер Г, С, 3 — 0,5 h. 

Ширина більшості малих літер дорівнює 0,5 h. Ширина літера, м, ц, ь 

дорівнює 0,6 h, літер ж, т, ф, ш, щ, ю — 0,7 h, з і с — 0,4 h.  

Частини літер, які виступають з рядка (зверху або знизу), 

виконуються за рахунок відстаней між рядками. Висота всіх цифр 

дорівнює висоті великих літер h. Ширина цифр дорівнює h / 2 (за 

винятком цифр 1 (0,3 h) і 4 (0,5 h). Відстань між літерами і цифрами в 

словах 0,2 h, між словами і числами -0,6 h. Відстань між нижніми 

лінійками рядків -1,7 h.  

 

1. 4. Геометричні побудови на кресленнях 

Аналіз графічного складу зображення 

Контури зображень предметів на кресленнях являють собою плоскі 

фігури, утворені прямолінійними та криволінійними відрізками. 

Прямолінійні відрізки можуть зображувати сторони різних геометричних 

фігур і бути паралельними, перпендикулярними чи утворювати між 

собою різні кути. Криволінійні відрізки найчастіше є дугами кіл. 

Побудова фігури контуру зображення на кресленні зводиться до 

виконання окремих геометричних побудов. Кожна геометрична побудова 

визначає взаємне положення кількох елементів контуру зображення.  

Найчастіше на кресленнях виконують побудову геометричних 

фігур, поділ відрізків прямих, кутів і кола на рівні частини, побудову 

відрізків прямих при заданому їх взаємному розміщенні. Деякі з цих 

побудов вам уже відомі з геометрії, тому наразі вони не розглядаються. 

Пізніше ви ознайомитесь з деякими більш складними побудовами. 

Перш ніж почати виконувати креслення, треба з'ясувати, які 

геометричні побудови слід застосувати на ньому.  

Визначення геометричних побудов, необхідних для виконання 

креслення, називають аналізом графічного складу зображення. В основу 

цього аналізу покладено розчленування процесу побудови контуру 

зображення на окремі геометричні побудови.  



 

16 

Послідовність виконання поділу прямих, кутів та кіл на рівні 

частини показана в табл. 1, 2. Поверхні багатьох деталей на кресленнях 

зображають лініями, які плавно переходять одна в одну.  

Плавні переходи визначаються конструктивними властивостями 

деталей, їх технологію виготовлення, функціональними призначеннями і 

т. д. Плавний перехід прямої лінії або дуги в іншу 

називаються спряженням.  Для побудови спряження необхідно знайти 

його центр, з якого надалі буде проводена дуга спряження.  

Послідовність побудови спряження наведена в таблиці 3. 

 

Табл. 1. Поділ відрізків і кутів на рівні частини 

 

  

 Побудова перпендикулярних прямих 

  

  

 Поділ відрізка прямої на 2 рівні частини 

  

  

Поділ відрізка прямої на сім рівних 

частин 

 Поділ відрізка прямої в пропорції 

«золотого перерізу» 
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Побудова бісектриси кута  Поділ прямого кута на 

три рівні частини 

  

Табл. 2. Поділ кіл на рівні частини 

 

 Поділ кола на 3 рівні частини  

 (побудова правильного трикутника, вписаного в коло) 

 

З точки кола С радіусом R позначають на ньому 

точки 1 і 2. Дуга 1-2  і буде третиною довжини кола. 

Радіусом 1-2 з точки 1 на колі позначають третю 

точку 3. Точки 1, 2 і 3поділять коло на три рівні 

частини.  

 

Поділ кола на 6 рівних частин  

(побудова правильного шестикутника, вписаного в коло) 

Сторона правильного шестикутника, вписаного 

в коло, дорівнює радіусу кола або вищенаведену 

побудову виконуємо два рази з протилежних 

точок кола. 
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Із середини піврадіуса - точки С, як із центра, 

дугою радіуса CD позначають на діаметрі 

точку М. Відрізок DM дорівнює довжині сторони 

вписаного правильного п'ятикутника 

 

Поділ кола на 5 рівних частин (побудова правильного п'ятикутника) 

Табл. 3. Побудова спряження 

 
  

 Спряження сторін кутів 

  

  

Спряження прямої лінії з дугою кола 
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Спряження двох кіл 

 

1. 5. Прямокутні та аксономертичні проекції 

 

Площини проекцій. Креслення деталі повинно максимально чітко 

передати вигляд предмета. Для цього застосовують тригранний кут (рис. 

15) 

 
Рис. 15. Площини проекцій 

  

 Деталь, яку проєціюють, розташовують у просторі тригранного 

кута (рис. 15) і послідовно розглядають з трьох боків: спереду, зверху і 

зліва. Щоб побудувати креслення деталі, всі три площини проекцій 

суміщають в одну. Для цього горизонтальну площину повертають вниз, а 

профільну - праворуч до суміщення з фронтальною площиною проекцій.  

 Вигляд. Вигляд - це зображення повернених до спостерігача 

видимих частин поверхні предмета.  
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Рис. 16. Проекції предмета 

 

 Класифікація аксонометричних проекцій  

Аксонометрична проекція - це проекція деталі на осях X, У, Z.  

Згідно з ГОСТ 2.317.69, визначено п'ять видів аксонометричних 

проекцій. Залежно від положення координатних осей,  утворюються різні 

аксонометричні проекції, що представлені в таблиці 4. 

Табл. 4. Види аксонометричних проекцій  

 

Прямокутна 

Ізометрія 

ОХ – М 1:1 

ОY – М 1:1 

ОZ – М 1:1 

 

 

Прямокутна  

диметрія 

ОХ – М 1:1 

ОY – М 1:2 

ОZ – М 1:1  

 

Косокутна 

фронтальна 

диметрія 

ОХ – М 1:1 

ОY – М 1:2 

ОZ – М 1:1 
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 Косокутна 

фронтальна 

ізометрія 

ОХ – М 1:1 

ОY – М 1:1 

ОZ – М 1:1 

 

 

 

Косокутна 

горизонтальна 

ізометрія 

ОХ – М 1:1 

ОY – М 1:1 

ОZ – М 1:1 

 

 

 

1. 5. Поняття про перерізи і розрізи 

І. 5. 1. Переріз  
Призначення будь-якого креслення - давати якнайповніше уявлення про 

форму зображеного на ньому предмета. На кресленнях предмети 

зображають за допомогою виглядів. Крім виглядів, на кресленнях 

бувають ще й інші зображення, які дають змогу точніше виявляти форму 

предметів. До таких зображень належать перерізи.  

Перерізи найчастіше застосовують для того, щоб показати поперечну 

форму предметів (гайкових ключів, слюсарних інструментів, деталей з 

прокату різного профілю) та форму отворів, заглибин, зрізів, вирізів на 

поверхнях округлих деталей тощо. Зображення фігури, утвореної уявним 

перерізуванням предмета січною площиною, називають перерізом. Як 

правило, фігуру перерізу креслять у тому ж масштабі, що й вигляд, до 

якого належить переріз (рис. 17). 

 

Рис. 17. Утворення перерізу 

На перерізі показують тільки те, що є в січній площині. Усе, що 

міститься перед цією площиною і поза нею, вважається уявно видаленим. 
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Види перерізів. Залежно від розміщення відносно вигляду 

зображеного на предмета переріз може бути винесеним або накладеним. 

Винесений  переріз розміщають поза контуром вигляду зображеного. 

Накладений переріз розміщують усередині контуру, тобто безпосередньо 

на вигляді зображеного на кресленні предмета (табл. 5).  

Винесені перерізи розміщують на вільному місці поля креслення 

або в розриві вигляду. У процесі виконання креслень перевагу віддають 

винесеним перерізам, оскільки обтяжують креслення зайвими лініями і 

значно зручніші для нанесення розмірів. 

Табл. 5. Види перерізів 

ВИНЕСЕНІ  

  

 

  

 

 

НАКЛАДЕНІ В РОЗРИВІ ВИГЛЯДУ  

  

 

 

Позначення перерізів. Положення січної площини на кресленні 

вказують лінією перерізу. Для цього застосовують розімкнуту лінію у 

вигляді двох штрихів (рис. 18, а). Ця лінія не повинна перетинати контур 

вигляду на кресленні та доторкатись до нього.  Напрям, в якому потрібно 

дивитися на уявну січну площину, вказують стрілками. Із зовнішнього 

боку стрілок пишуть однакові великі літери українського алфавіту. Літери 

завжди розміщають вертикально. Розміри штрихів розімкнутої лінії і 

стрілок показані на рис. 18, б. 

Контур винесеного перерізу обводять суцільною товстою лінією 

такої самої товщини, як і видимі контури зображень на кресленні. 

Розміщають винесений переріз якнайближче до того місця, де вказано 

положення січної площини (рис. 18, а). 

Щоб креслення було виразнішим, фігуру перерізу виділяють 

штриховкою у вигляді паралельних ліній. Штриховку наносять 

суцільними тонкими лініями під кутом 45 ° до рамки креслення або до 

ліній контуру зображення  чи до його осі. Допускається проводити лінії 

штриховки під кутом 30 ° або 60 °, якщо під кутом 45 ° вони збігаються за 

напрямом з лініями контуру або з осьовими лініями. 



 

23 

 

Рис. 18. Виконання 

винесеного перерізу 

а- позначення фігури 

перерізу 

б- виконання розімкнутої 

лінії і стрілок 

 

І. 5. 2. Розріз 
Розріз включає в себе переріз та зображення деталі поза січною 

площиною. В розрізі можна показати не лише фігуру перерізу, а й 

з’ясувати елементи деталі, що знаходиться за січною площиною. 

Прості розрізи. Залежно від кількості січних площин розрізи 

поділяють на прості і складні. Простим називають розріз, утворений 

внаслідок перетину предмета однією січною площиною. При виконанні 

розрізів січна площина відносно горизонтальної площини проекцій може 

займати вертикальне, горизонтальне чи похиле положення.  

Залежно від положення січної площини прості розрізи поділяють на 

вертикальні, горизонтальні і похилі.  

Вертикальним називають розріз, утворений січною площиною, яка 

перпендикулярна до горизонтальної площини проекцій. Вертикальна 

січна площина може бути по-різному розташована відносно фронтальної і 

профільної площин проекцій. Залежно від цього розрізняють фронтальні і 

профільні вертикальні розрізи. Вертикальний розріз називають 

фронтальним, якщо січна площина паралельна фронтальній площині 

проекцій. Вертикальний розріз буде профільним якщо січна площина 

паралельна профільній площині проекцій. 

Горизонтальним називають розріз, утворений січною площиною, яка 

паралельна горизонтальній площині проекцій. 

Похилим називають розріз, утворений січною площиною, що 

розташована під будь- яким (але не прямим) кутом до горизонтальної 

площини проекцій.  

Залежно від положення січної площини відносно двох основних 

розмірів предмета (довжини й висоти) розрізи поділяють на поздовжні 

й поперечні. 
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Рис. 19. Прості розрізи 

  
Розріз називають поздовжнім, якщо січна площина проходить 

уздовж довжини або висоти предмета. Розріз слід вважати поперечним, 

якщо січна площина проходить перпендикулярно до довжини чи 

висоти предмета.  

 
Рис. 20. Поздовжній і поперечний розріз 

 

У всіх розглянутих випадках прості розрізи утворені січними 

площинами, які умовно повністю розрізають предмети для 

відображення їх внутрішньої будови. Такі розрізи називають повними. 

Щоб показувати на кресленнях внутрішню будову предметів в 

окремих обмежених місцях, застосовують розрізи, які називають 

місцевими. Місцеві розрізи застосовують на кресленнях суцільних 

деталей, які містять невеликі заглиблення чи отвори (рис. 21). 

Складні розрізи. Деякі предмети мають таку внутрішню будову, яку 

неможливо показати на розрізі за допомогою однієї січної площини. У 

таких випадках застосовують розрізи, утворені за допомогою кількох 

січних площин. Розрізи утворені двома і більше січними площинами, 

називають складними (рис. 22). Залежно від положення січних площин 

складні розрізи поділяють на ступінчасті й ламані.  

Ступінчастим називають складний розріз, утворений кількома 

паралельними січними площинами.  
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Ламаним називають складний розріз, утворений за допомогою 

площин, які перетинаються. Щоб показати форму перерізу, отвору і 

заглибини , предмет умовно розрізано двома січними площинами, що 

перетинаються. У площині креслення похилу січну площину суміщено з 

вертикальною січною площиною. 

 
Рис. 22. Складні розрізи 

 

І. 5. 3. Поєднання вигляду і розрізу 
 Щоб раціонально скорочувати кількість зображень на кресленнях, 

вдаються до поєднання (суміщення) двох зображень: частини вигляду з 

частиною відповідного розрізу. Тоді замість двох окремих зображень — 

вигляду і розрізу — на кресленні одержують одне зображення — 

поєднання частин вигляду і розрізу . Якщо замість частини застосувати 

повний розріз, то за одним виглядом зверху неможливо буде уявити форму і 

положення виступу на передньому боці предмета. На фронтальному розрізі 

його не буде зображено, адже цей елемент випадає разом з умовно 

видаленою передньою частиною предмета. Тому в даному разі доцільно 

поєднати частину вигляду з частиною розрізу. Якщо вигляд і поєднуваний з 

ним розріз фігури симетричні, то поєднують половину вигляду з половиною 

відповідного розрізу (рис. 23). 

 
Рис. 23. Поєднання частин вигляду і розрізу 
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Два вигляди предмета дають повне уявлення про його зовнішню форму. 

Фронтальний розріз і вигляд зверху краще представляють внутрішню будову 

предмета. Але зовнішня форма при цьому стає менш зрозумілою.  

Оскільки вигляд і розріз даної деталі симетричні, то другу половину 

кожного із зображень легко уявити. Отже, поєднання на кресленні половини 

вигляду і половини відповідного розрізу дасть повне уявлення як про 

зовнішню, так і про внутрішню форми деталі. Межею між поєднаними в 

одному зображенні половини вигляду і половини розрізу є вісь симетрії 

(штрихпунктирна лінія).  

 
Рис. 24. Варіанти подання розрізу і вигляду 

   

Поєднані в одному зображенні частину вигляду і частину відповідного 

розрізу розділяють суцільною тонкою хвилястою лінією, яку проводять 

від руки. Частину розрізу, як правило, розміщують праворуч від частини 

вигляду. Якщо елемент поверхні предмета, який збігається з віссю 

симетрії, розміщений в отворі, на кресленні показують більш як половину  

розрізу. Якщо такий елемент знаходиться зовні, то 

показують більш як половину вигляду. 

 В обох випадках зображення ребер внутрішньої і зовнішньої поверхонь 

на кресленнях зберігаються. У результаті поєднання внутрішня будова 

предмета видима не повністю.  

Як же показати розміри внутрішніх частин?  

У такому випадку розмірні лінії, що стосуються елемента внутрішньої 

частини предмета (наприклад, отвору), проводять трохи далі від осі і 

обмежують стрілкою тільки з одного боку.  

Розмір зазначають повний . 
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1. 6. Поняття про робочі і складальні креслення  
 

Складальне креслення - документ, який містить зображення 

складальної одиниці та інші дані, потрібні для її складання 

(виготовлення) і контролю. У конструкторських бюро за складальними 

кресленнями виконують робочі креслення деталей, а далі технічні відділи 

підприємств використовують їх для підготовки виробництва, розробки 

технологічної документації, контролю і приймання готових виробів. 

За призначенням складальне креслення повинно містити: 

 1) зображення складальної одиниці, яке дає уявлення про 

розміщення і взаємозв'язок складових частин, забезпечує можливість 

здійснення складання та контролю складальної одиниці; при потребі на 

складальних кресленнях має бути додаткова схема з'єднання і розміщення 

складових частин виробу; 

 2) розміри з їхніми граничними відхиленнями та інші параметри і 

вимоги, які мають бути виконані чи проконтрольовані заданим 

складальним кресленням; 

 3) вказівки про характер спряження і методи його виконання, якщо 

точність спряження забезпечується в процесі складання виробу не 

заданими граничними відхиленнями, а підбиранням та пригінкою 

деталей; 

 4) вказівки про спосіб з’єднання нерознімних частин виробу 

(зварних, паяних та ін.); 

 5) номери позицій складових частин виробу; 

 6) основні характеристики виробу (при потребі). 

На складальних кресленнях, коли це необхідно, наводять дані та 

зображення, які додатково пояснюють будову і принцип дії виробу. 

Наприклад: стрілки, які вказують напрямок обертання валів; модуль, 

кількість зубів, кут нахилу і напрям зубців зубчастих коліс; розміри 

діаметрів початкових кіл зубчастих коліс; міжосьові відстані зубчастих 

передач; вказівка про ліву різьбу LН; позначення різьби, якщо вона не 

визначена у специфікації чи технічних вимогах; зображення профілю 

спеціальної різьби (за допомогою місцевого розрізу) тощо. 

Читання складальних креслень із зображенням з’єднань 

деталей 

Прочитати складальне креслення - це з'ясувати будову зображеного 

виробу. Пропонуємо орієнтовний порядок читання складальних креслень. 

Ознайомтесь з основним написом. Визначте назву виробу, масштаб, 

в якому виконане креслення, масу виробу й матеріал, з якого виготовлено 

виріб (якщо зазначено в основному написі). Визначте габаритні розміри 

виробу, які саме зображення показані на кресленні: проекції, види. 
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Відповідно до специфікації, визначте перелік деталей, з яких складається 

виріб. З’ясуйте, які види з’єднань застосовують при складанні виробу. 

Визначте, де застосовується цей виріб. 

Відповідно до ГОСТ   2.109-73, складальне креслення має містити: 

 зображення складальної одиниці, яке дає уявлення про 

розташування та взаємозв'язок складових частин, що з'єднуються за цим 

кресленням і забезпечують можливість складання та контролю 

складальної одиниці (допускається розміщувати додаткові схематичні 

зображення з'єднань і розташування складових частин виробу); 

 розміри з граничними відхиленнями та інші параметри й 

вимоги, які виконуються і контролюються за цим складальним 

кресленням (допускається як довідкові зазначати розміри деталей і 

граничні відхилення, які визначають характер їх спряження); 

 вказівки про характер спряження рознімних частин виробу та 

про методи його виконання, якщо точність спряження забезпечується не 

заданими граничними відхиленнями розмірів, а добиранням, 

припасовуванням тощо (можна додавати вказівки про спосіб з'єднання 

нерознімних частин); 

 номери позицій складових частин, які входять до виробу; 

 габаритні розміри виробу; 

 встановлювальні, приєднувальні та інші довідкові розміри; 

 технічну характеристику виробу (за потреби); 

 координати центра мас (якщо потрібно). 

Нанесення розмірів. На складальному кресленні виробу наносять: 

 габаритні розміри, які характеризують висоту, довжину та 

ширину виробу або його найбільший діаметр; встановлювальні та 

приєднувальні розміри (показують розташування та розміри елементів, 

щодо яких виріб встановлюють на місці монтажу або приєднують до 

іншого виробу; 

 монтажні розміри, які вказують на взаємозв'язок деталей і 

їхнє взаємне розташування в складальній одиниці; 

 експлуатаційні розміри, які є розрахунковою та 

конструктивною характеристикою виробу. 

Нанесення номерів позицій складових частин. Складові частини 

складальної одиниці нумерують відповідно до номерів позицій, 

зазначених у її специфікації, тобто спочатку заповнюють специфікацію, а 

потім переносять номери позицій на складальне креслення виробу. 

Номери позицій наносять на поличках ліній-виносок, які виконують 

тонкими суцільними лініями і закінчують на зображенні деталі 

потовщенням у вигляді точки. Номери позицій розташовують паралельно 

до основного напису креслення за межами контуру зображення і 

групують у рядок або колонку, по можливості на одній лінії. 
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 Процес деталювання. Щоб зробити виріб, який складається з 

кількох деталей, спочатку треба виготовити ці деталі.  

 Для виготовлення деталей потрібні їх креслення. Креслення 

окремих деталей, з яких складається виріб, виконують за його 

складальним кресленням. Процес виконання деталей за складальним 

кресленням виробу називають деталюванням. 

 Розглянемо процес деталювання струбцини . 

 Струбцина — це механічний пристрій, за допомогою якого 

закріплюють деталі під час обробки або склеювання. Основні деталі 

струбцини — скоба 1, втулка 3 і натискний гвинт 2. Втулка з’єднана із 

скобою розклепуванням.  

Гвинт переміщується у втулці по різьбі. Обертають гвинт рукояткою 

4. На нижньому кінці гвинта розклепуванням закріплено кільце 5.  

На складальному кресленні містяться головний вигляд і вигляд 

зверху. Головний вигляд виконано з місцевим розрізом на деталі 1 і 

повними розрізами деталей 3 і 5. Щоб форма скоби була більш 

зрозумілою, на кресленні виконано винесений переріз.  

Фігура перерізу симетрична, тому її не позначено. Зображення на 

складальному кресленні дають уявлення про будову виробу та форму всіх 

деталей, з яких його складено.  

Скоба 1 є головною деталлю струбцини. Форма скоби дала назву цій 

деталі. У її верхній частині виконано циліндричний отвір під втулку 3. З 

обох боків вертикальної частини скоби вибрано прямокутні пази, 

заокруглені на кінцях. Це зроблено для зменшення маси деталі.  

Усередині скоби на її нижній частині міститься опорний 

циліндричний виступ, до якого притискується поверхня закріплюваного 

предмета. Гвинт 2 складається з трьох циліндрів. У циліндричній головці 

гвинта виконано наскрізний отвір під рукоятку 4.  

Циліндричний кінець гвинта розклепано, що забезпечує 

нерухомість з’єднання з кільцем 5.  

Робоча поверхня гвинта має різьбу М16, по якій гвинт 

переміщується у втулці 3.  

Втулка 3 зовні обмежена двома циліндричними поверхнями, 

усередині має різьбу М16.  

Рукоятка 4 являє собою циліндричний стержень із зрізами біля 

торців конічними фасками.  

Кільце 5 має циліндричну форму.  

Усередині кільця знято конічну фаску. Струбцина не має 

стандартних деталей, тому креслення виконують на кожну з них.  
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Креслення деталі 4 — стержня-рукоятки (рис 27).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 27. Робоче креслення стержня 

 

 Креслення кільця 5 (рис. 28). Щоб уявити його форму і розміри, 

досить виконати одне зображення — фронтальний розріз. Для зручності 

читання креслення вісь зображення розміщено горизонтально. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 28. Робоче креслення кільця 

Втулка 3 також потребує одного зображення — фронтального 

розрізу з горизонтально розміщеною віссю (рис. 29). 
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Рис. 29. Робоче креслення втулки 

Креслення гвинта 2 (рис. 30). Хоч на складальному кресленні гвинт 

показано на двох зображеннях, на кресленні деталі досить і одного 

вигляду. Але його слід доповнити місцевим розрізом, щоб показати 

наскрізний отвір під рукоятку 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 30. Робоче креслення гвинта 

 

 

Скоба 1 потребує трьох зображень, як і на складальному кресленні: 

головного вигляду з місцевим розрізом для показу отвору під втулку 3, 

вигляду зверху і винесеного перерізу (рис. 31). 
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Рис. 31. Робоче креслення скоби 

 

Виріб має спряжувані поверхні — зовнішні поверхні рукоятки 4, 

гвинта 2 і втулки 3 спряжені з поверхнями отворів відповідно у головці 

гвинта 2, у кільці 5 і скобі 1. Розміри цих поверхонь мають мати однакові 

числові значення. Таким чином, бачимо що до складального креслення 

додається стільки робочих креслень скільки деталей має складальна 

одиниця. Треба зазначити, що стандартні вироби (болти, гвинти, гайки, 

тощо) робочих креслень не потребують. Приклад деталювання 

складального креслення показаний на рис. 32. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 32. Деталювання складального креслення 
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РОЗДІЛ ІІ. ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ КОМП’ЮТЕРНОЇ ПРОГРАМИ 

САПР БУДКАД 
 

ІІ. 1. Короткі відомості про САПР БудКАД 
САПР БудКАД створено на базі платформи IntelliCAD консорціуму 

ІТС (IntelliCAD Technology Consortium), який на корпоративних засадах 

розробляє та підтримує базову платформу. Програмні продукти, створені 

на цій платформі, широко відомі в світі й поставляються в понад 80 країн, 

зокрема, в США, Європу, Японію та ін. 

До основних принципів, на яких базується вітчизняна САПР 

БудКАД, належать такі:  

 відповідність функціональності САПР стану проєктних технологій 

в галузі на даний час та їх подальшого розвитку;  

 забезпечення сумісності креслень з іншими САПР, що 

використовуються в проєктних організаціях та плануються до 

використання в майбутньому;  

 забезпечення читання та коригування напрацьованих креслень; 

максимальна наближеність інтерфейсу користувача до того, що 

використовується сьогодні на більшості робочих місць 

проєктувальників, щоб уникнути тривалого перенавчання в процесі 

впровадження САПР БудКАД;  

 відслідковувавання змін формату файлів DWG, який є внутрішнім 

форматом САПР БудКАД;  

 максимальне дотримання вимог ДСТУ та ДБН із проєктування. 

САПР БудКАД має інтерфейс українською, російською та 

англійською мовами, які можна перемикати через меню Сервіс/ 

Параметри. При первинному завантаженні інтерфейс налаштовано на 

російську мову, тобто всі панелі інструментів відображаються російською 

мовою. Довідкову систему написано російською мовою, її можна 

завантажити з сайта.  

Для налагодження інтерфейсу українською мовою, виконайте такі 

дії: Сервіс – Параметри – Отобразить – Выберите язык – Украинский – 

ОК. З’явиться вікно з повідомленням – натисніть ОК. 

 
Рис. 33. Налагодження інтерфейсу на українську мову 
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ІІ. 2. Налагодження мови 
Виконати команду Файл – Вихід. Запустити програму БудКАД 

повторно. Вікно САПР БудКАД має Головне меню, Панелі 

інструментів, Рядок стану, Графічну область, позначку Система 

координат, посеред графічної області відображено курсор. 
 

 
Рис. 34. Вікно програми БудКАД 

ІІ. 3. Панелі інструментів 

 
Рис. 35. Панелі інструментів 
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ІІ. 4. Створення нових шарів 
 

Всі побудови рекомендується виконувати на певному шарі. 

За замовченням при відкритті нового документа креслення автоматично 

створюється один шар з іменем 0, якому призначається колір Білий, тип 

лінії Continuous, товщина лінії 0,25 мм. 

Шар 0 неможливо перейменувати чи видалити. 

Шар Defpoints – службовий шар, його программа використовує при 

проставлянні розмірів. На цьому шарі виконувати креслення не варто, 

оскільки цей шар не виводиться на друк. 

Тому для виконання креслення необхідно створити новий шар. 

Для створення нового шару виконати дії: 

На панелі інструментів ШАРИ кликнути на кнопці ШАРИ. 

Відкриється вікно диспетчера ШАРИ, в якому кликнути на кнопці 

НОВИЙ ПУНКТ.  

 
Рис. 36. Вікно Шари 

 

 У правій панелі диспетчера вікна ШАРИ з’явиться новий рядок з 

параметрами: ІМЯ ШАРУ (до 31 символу), колір і тип лінії. Всі 

параметри можна змінювати. Для вибору типу лінії на панелі 

інструментів ВЛАСТИВОСТІ вибрати ім’я ШАРУ, відкрити вкладнику 

ТИП ЛІНІЇ: 
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Рис. 37. Вікно завантаження типів ліній на вкладниці 

ВЛАСТИВОСТІ 

 

Тип лінії DASHED означає штрихові лінії.  

Тип лінії CENTER означає осьові лінії.  

 Для вибору товщини лінії на певному шарі слід відкрити на панелі 

інструментів ВЛАСТИВОСТІ вкладку КЕРУВАННЯ ШИРИНОЮ ЛІНІЙ, 

у цьому вікні відображено список числових значень товщини лінії від 1 

до 2,11 мм або значення за замовчуванням 0,25 мм (Default). 

 
Рис. 38. Вікно вибору типу ліній на панелі інструментів Властивості 

 

ІІ. 5. Панель інструментів Креслення  
Відрізок 

Відрізок складається з двох точок: початкової та кінцевої.  

Для побудови Відрізка виконати послідовність дій: 

1. Виконайте одну з наступних дій: 

1 Виберіть в меню Креслення / Відрізок. 

2 Натисніть на панелі Креслення кнопку Відрізок. 

3 Введіть в командному рядку _line і натисніть Enter. 

2. Укажіть початкову точку відрізка. 

3. Укажіть кінцеву точку відрізка. 

4. Виберіть команду Завершити в контекстному меню. 

Коло 

 За замовченням коло будується на основі вказування його центра і 

радіуса. Коло можна побудувати також одним із таких методів: Центр 

радіус: Центр діаметр: Дві точки: Три точки: Радіус дотична дотична: 

Перетворення луги в коло. 

Для побудови Кола виконати послідовність дій: 

1. Виконайте одну з наступних дій: 

4 Виберіть в меню Креслення / Коло. 
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5 Натисніть на панелі Креслення кнопку Коло. 

6 Уведіть в командному рядку _circle і натисніть Enter. 

2. Укажіть центральну точку кола. 

3. Укажіть радіус кола. 

4. Виберіть команду Завершити в контекстному меню.  

Полілінія 

Це об'єкт, утворений послідовно з'єднаними дугами і лініями 

Дуга 

 Дуга є фрагментом кола. Метод побудови дуги за замовченням: 

указати три точки, першу, другу і кінцеву. Існує кілька способів побудови 

дуги. Розглянемо їх.  

 

 
Рис. 39. Опції команди Дуга 

 

 

 

 

 

1. 3 точки 

Центр /< Початкова точка дуги>: 

20,30 

Кут (К)/ Центр (Ц)/ Напрямок (Н)/ 

Кінець (КІН)/ Радіус (Р)/ Друга точка : 

40, 150 

Кінцева точка: 70,110 
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Рис. 40. Побудова Дуги за трьома точками 
 

2. Початок, центр, кінець Центр /< 

Початкова точка дуги>: 

140,130 

Центр дуги :  

100, 110 

Кут/ Довжина хорди/ Кінцева точка: 

100,140 

 

 

 

 

 

Рис. 41. Побудова Дуги Початок, центр, кінець  
 

3. Початок, центр, кутЦентр /< 

Початкова точка дуги>: 

140,130 

Центр дуги :  

180, 110 

Внутрішній кут:  

120 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 42. Побудова Дуги Початок, центр, кут 
 

4. Початок, центр, довжинаЦентр /< 

Початкова точка дуги>: 

20,50 

Центр дуги :  

60, 70 

Довжина хорди:  

50 
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Рис. 43. Побудова Дуги Початок, центр, довжина 
 
 

5. Побудова дуги:Початок, кінець, кут 

Початкова точка дуги>:  

80,60 

Кінцева точка дуги :  

130, 70 

Внутрішній кут:  

60 

 

 

 

 

 

Рис. 44. Побудова Дуги Початок, кінець, кут 
 

6. Побудова дуги:Початок, кінець, 

напрямок  

Центр/ Початкова точка дуги>: 220,30 

Кінцева точка дуги : 170, 20 

Напрямок від початку: 190,70 

 

 

 

 

 

 

Рис. 45. Побудова Дуги за Початок, кінець, напрямок 
 

7. Побудова дуги:Початок, кінець, радіус 

Центр/ Початкова точка дуги>: 

170,60 

Кінцева точка дуги :  

130, 40 

Радіус :  

50 
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Рис. 46. Побудова Дуги за Початок, кінець, радіус 

 

8. Побудова дуги: 

Центр, Початок, кінець 

Центр дуги>:  

300,100 

Початок :  

340, 130 

Кут / Довжина хорди/ Кінцева точка : 

260,130 

 

 

 

 

Рис. 47. Побудова Дуги за Центр, Початок, кінець 

 

 

9. Побудова дуги:Центр, Початок, кут 

Центр дуги>:  

300,70 

Початок :  

270, 100 

Внутрішній Кут /  

120  

 

 

 

 

 

Рис. 48. Побудова Дуги за Центр, Початок, кут 
 

10. Побудова дуги:Центр, Початок, 

Довжина 

Центр дуги>:  

140,90 

Початок :  

100, 60 

Довжина хорди /  

60  
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Рис. 49. Побудова Дуги за Центр, Початок, Довжина 

 

Полілінія і коло 

 Завдання  
 Накреслити фігуру за розмірами: висота 50 мм, зовнішній радіус 

25 мм, внутрішнє коло радіусом 14 мм, розмір лінії основна Continuous. 

 Креслення виконується за допомогою команд панелі інструментів 

Креслення/ Полілінія і Креслення/ Коло.  

 Звертаємо увагу на колір лінії: на панелі інструментів 

ВЛАСТИВОСТІ – вибрати колір – ПО ШАРУ, чорний, суцільна сполошна 

лінія Continuous 

 
Рис. 50. Побудова Полілінії і кола 

 

  Виділимо контрольні точки для побудови фігури.  

 Для побудови зовнішньої фігури активізувати команду 

ПОЛІЛІНІЯ.   

 Вибрати початкову точку на полі креслення і зафіксувати її, 

натиснувши клавішу введення; ввести а командному рядку координати 

другої точки, відносні до початкової точки: @0,50 

у результаті буде побудовано лінію довжиною 50 мм. 
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Рис. 51. Побудова лінії 

 

 Для побудови дуги вибрати в меню ПОЛІЛІНІЯ команду 

ПОБУДУВАТИ ДУГИ.  
 Задайте положення третьої точки:  

 @50,0. 

 Для побудови відрізка між точками в меню ПОЛІЛІНІЯ вибрати 

команду МАЛЮВАТИ ЛІНІЇ і ввести в командному рядку:  

 @0, - 50 

Натиснути клавішу введення для завершення команди (рис. 20). 

 Для побудови КОЛА радіусом 14 мм необхідно провести допоміжні 

лінії для визначення центра КОЛА.  

 Вибрати на панелі інструментів КОЛІР ЧЕРВОНИЙ. Тепер лінія 

буде накреслена червоним кольором. 

 Проведіть горизонтальну лінію від точки 2 до точки 3, утримуючи 

Shift. Проведіть вертикальну лінію, перпендикулярну до проведеної + 

Shift. 
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Рис. 52. Побудова дуги  

 

 Установіть курсор у центр перетину червоних ліній у точці 5. 

 Виберіть КОЛІР ПО ШАРУ (колір лінії змінився на чорний). 

 Виберіть команду КОЛО,  

 У командному рядку задайте значення радіуса 14. 

 

 
Рис. 53. Побудова кола 
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 Завершити виконання креслення командою ВИД – ОСВІЖИТИ. 

Після виконання попередніх команд у полі креслення отримаємо такі 

фігури. 

 
Рис. 54. Креслення фігур 

 

 Далі слід вилучити допоміжні червоні лінії: виділити по черзі 

горизонтальну і вертикальну червоні лінії, кликнути на кожну лінію 

мишкою і натиснути клавішу Del. Результатом роботи має бути 

креслення:  

 
 

Рис. 55. 

 Для проведення центральних осьових ліній виконати команди:  

 Вибрати на панелі інструментів ВЛАСТИВОСТІ/ КОЛІР СИНІЙ.  
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 За допомогою команди КРЕСЛЕННЯ/ ВІДРІЗОК накреслити дві 

перпендикулярні лінії через центр КОЛА. 

 
Рис. 56. Побудована фігура 

 

Прямокутник 

У САПР БудКАД прямокутники є замкненими чотиристоронніми 

полілініями. Прямокутник будується з вказуванням його двох 

протилежних кутів.  

Для побудови Прямокутника виконати послідовність дій: 

1. Виконайте одну з наступних дій: 

7 в меню Креслення Виберіть Прямокутник. 

8 на панелі Креслення Натисніть кнопку Прямокутник.. 

9  в командному рядку Уведіть _rectange і натисніть Enter. 

2. Укажіть координати одного з кутів прямокутника. 

3. Укажіть координати другого протилежного кута прямокутника.  

4. Виберіть команду Завершити в контекстному меню. 
 

Багатокутник 

 Багатокутник будується замкненими полілініями, що складаються 

мінімум з трьох і максимум з 1024 сторін однакової довжини.  

Способи побудови багатокутника: Центр вершина, панель креслення; 

 Центр сторона, панель креслення; Сторона, панель креслення. 

Для побудови Багатокутника виконати послідовність дій: 

1. Виконайте одну з наступних дій: 

10 Виберіть в меню Креслення / Багатокутник. 

11 Натисніть на панелі Креслення кнопку Багатокутник. 

12 Уведіть в командному рядку _polygon і натисніть Enter. 

2. У командному рядку введіть 5 (число сторін багатокутника). 
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3. Укажіть центр багатокутника. 

4. Укажіть вершину багатокутника. 

4. Виберіть команду Завершити в контекстному меню. 

 

Еліпс. Спосіб побудови еліпса за замовченням: указати кінцеві точки 

однієї з вісей еліпса і відстань, що дорівнює половині довжини другої 

вісі. Кінцеві точки першої вісі визначають орієнтацію еліпса. Більш довга 

вісь еліпса називається великою, коротша - малою. Порядок визначення 

вісей не має значення. Програма визначає велику і малу вісі за їх 

відносною довжиною. Еліпс можна побудувати одним із таких способів: 

Вісь вісь; Вісь поворот; Центр Вісь; Центр поворот.  

 

Штрихування 

 При додаванні до креслення штрихування БудКАД заповнює 

штриховою об'єкти або замкнені області. Спочатку вказують зразок 

штрихування та інші параметри, а потім вибирають об'єкти/ замкнені 

області для штрихування. 

 Вибір області для штрихування  

1. Виконати одну з таких дій 

 У меню Креслення виберіть пункт Штрихування. 

 На панелі Креслення натисніть кнопку Штрихування. 

 У командному рядку введіть _bhatch і натисніть клавішу Enter. 

2. У діалоговому вікні Штрихування виберіть закладку Контур. 

3. Виберіть одну з опцій визначення острівців: 

Вкладинка Зовнішній об'єкт і всі його острівці забезпечує штрихування;  

Вкладинка Зовнішні лише зовнішній об'єкт і всі його острівці забезпечує 

штрихування; 

Вкладинка Ігнорувати лише зовнішній об'єкт забезпечує штрихування.  

4. Для збереження будь яких нових об'єктів, створених для контура 

штрихування, в полі параметри контурів встановіть прапорець Зберігати 

контури. Існуючі об'єкти будуть завжди збережені. 

5. Для створення контура штрихування вкажіть об'єкти, виконайте одну з 

наступних дій: 

Усі об'єкти - виберіть Всі видимі об'єкти, для використання всіх об'єктів 

креслення при створенні контура штрихування. 

Вибір користувача - виберіть Користувацьке визначення вибору при 

створенні контура штрихування  

Виберіть Вибрати набір контурів. На кресленні виберіть конкретні 

об'єкти або х контекстного меню виберіть Спосіб вибору і натисніть 

Enter. Опція поточного набору стає вибраною автоматично, що означає, 

що об'єкти, вибрані за допомогою кнопки. 

Вибрати набір контурів, будуть задіяні при створенні контура 

штрихування  
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6. У вікні Штрихування оберіть пункт Вибрати об'єкти. 

7. На кресленні при виборі області штрихування вкажіть точку всередині 

замкненого периметра контура, а не на самій лінії контура. За бажанням 

можна продовжити вказувати додаткові замкнені периметри 

8. Для виверження вибору об'єктів натисніть клавішу Enter. 

9. У вікні штрихування натисніть клавішу ОК. 

 Завдання для виконання на комп’ютері в САПР БудКАД 

 Установити Шари і відповідні типи ліній (рис. 57). 

 
Рис. 57. 

 

На Шарі КОНТУР будемо будувати полілінії, задані координатами 

кінцевих точок.  

На Шарі ВІСІ будемо проводити осьові лінії. 

На Шарі РОЗМІРИ будемо проставляти розміри. 

На Шарі Штрихові будемо виконувати допоміжні побудови. 

Для того, щоб зробити Шар активним, необхідно кликнути лівою 

кнопкою миші на панелі інструментів ШАРИ на відповідний Шар. 
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Рис. 58.  

 

ІІ. 6. Редагування графічних примітивів. Дзеркальне відображення 

об’єктів 
 

 Команда Редагування / Дзеркальне відображення дозволяє 

сформувати дзеркальне відображення існуючого набору об’єктів щодо 

заданої лінії. 

 Продовжуємо роботу з кресленням, побудованим на рис. 24. 

1. Активізувати команду Редагування / Дзеркальне відображення. 

2. На запит – Виберіть об’єкти для відображення: 

Виділити мишкою об’єкти.  

3. На запит – Початкова точка осі відображення: – кликнути на крайню 

ліву точку на горизонтальній осі. 

4. На запит – Кінцева точка осі відображення: – кликнути на крайню 

праву точку на горизонтальній осі. 

5. На запит – Видалити вихідні об’єкти? : натиснути клавішу введення. 

Базові об’єкти не знищуються.  
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Рис. 59. 

 

ІІ. 7. Копіювання об’єктів 
 

Команда Копіювання меню Редагування  
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Рис. 60. 
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ІІ. 8. Редагування/ Подібність 
 

Для прикладу побудувати 2 подібні фігури на відстані 100 мм 

 
Рис. 61. 

 

ІІ. 9. Постановка розмірів  
 

Завдання. Накреслити Фігуру з проставленими розмірами (рис. 64). 
 

1. Створіть новий шар для розмірних ліній. 

Колір лінії виберіть червоний, ширину виносної лінії – 0,13 мм. 

2. Побудуйте Фігуру, використовуючи команду Відрізок 

Початок побудови від верхньої лівої точки1 точка: 0,55  

2 точка: 50,0  

3 точка: 100, 55  

4 точка: 50,25  

5 точка: 0,55  

Виберіть команду Вид/Освіжити. 



 

52 

Рис. 62. Вікно 

панелі інструментів ШАРИ 
 

3. Виконайте постановку розмірів. 

Для цього на панелі інструментів 

виберіть пункт меню Розміри, потім  

виберіть Розмір Лінійний.  

      
   

Проставте розмір відрізка довжиною 

50 мм. 

Виберіть тип лінії – розмірна (червоний 

колір). 

У командному рядку з'явиться запит: 

Початок першої виносної лінії:  

кликніть мишкою початок відрізка. 

Наступний запит: Початок другої 

виносної лінії:  

кликніть мишкою кінець відрізка.   Рис. 63. Розмір Лінійний 

Аналогічно проставте розміри інших відрізків довжиною 100 мм, 55 мм і 

25 мм. 
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Рис. 64. Фігура з проставленими розмірами 

 

Завдання. Побудуйте фігуру 2, використовуючи інструмент Полілінія,  

координати відрізків задавайте у відносних одиницях, відносно 

попередньої точки.  

Початок побудови фігури:  

верхня ліва точка з координатами 0, 65. 

Уведіть по черзі координати кожної точки для побудови полілінй: 

1 2 3 

0,65  

@100,0  

@0,-20  

@-80,0  

 

@0,-5  

@80,0  

@0,-15  

@-65,0  

@0,-5  

@65,0  

@0,-20  

@-100,0  

@0,65  
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Рис. 65. Фігура, виконана за допомогою інструмента ПОЛІЛІНІЯ 

 Установіть новий шар для розмірних ліній. У меню ШАРИ додайте 

новий тип лінії червоного кольору, шириною 0,13 мм.  

Проставте розміри відповідно до рисунку (пункт меню Розміри – 

Лінійний). 

 

Рис. 66. Фігура з проставленими розмірами 
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Завдання Накреслити фігуру (рис. 70). 
 

 Алгоритм побудови: 

 Виберіть інструмент ПОЛІЛІНІЯ. 

 Побудуйте фігуру послідовно, вибираючи точки Полілінії. 

 Задайте початкову точку полілінії:   0,0 

 Задайте наступну точку полілінії  @0,150 

 Для побудови дуги виберіть в меню ПОЛІЛІНІЯ команду 

ПОБУДУВАТИ ДУГИ. Задайте положення нової точки: @100,0 

 Для побудови відрізка в меню ПОЛІЛІНІЯ виберіть команду 

МАЛЮВАТИ ЛІНІЇ і  

 Уведіть в командному рядку:   

@0, - 150 

 Уведіть відносні координати останньої точки  

@-100, 0 

 Натисніть клавішу уведення для завершення команди ПОЛІЛІНІЯ. 

 Накресліть 3 кола за допомогою команди Креслення /КОЛО- 

ЦЕНТР, РАДІУС.  

Послідовно уведіть центр 1-го кола 50, 50; радіус 15;  

Послідовно уведіть центр 3-го кола 50, 150; радіус 15.  

Накресліть осьову лінію. Для цього додайте новий шар ВІСЬ, задайте 

колір червоний, тип лінії – CENTER, ширина лінії – 0,13 мм. 
 

.  

Рис. 67. 
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Рис. 68. 

 

 
Рис. 69.  

 

Додайте нову лінію для розмірів, задайте колір лінії червоний, ширина 

лінії – 0,13 мм.  

Проставте розміри. 
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Рис. 70.  

 

ІІ. 10. Побудова Спряження 
Поверхні багатьох деталей на кресленнях зображають лініями, які 

плавно переходять одна в одну. Плавні переходи визначаються 

конструктивними властивостями деталей, технологію виготовлення, 

функціональними призначеннями і т. д. 

Плавний перехід прямої лінії або дуги в іншу називаються 

спряженням. Для побудови спряження необхідно знайти його центр, з 

якого надалі буде проведена дуга спряження. Потім необхідно знайти 

точки, в яких одна лінія переходить в іншу - точки спряження.  

При побудові контуру зображення лінії необхідно доводити до цих 

точок.   

Отже, для побудови будь-якого спряження дугою заданого радіуса 

необхідно знайти центр спряження і точки спряження. 

 Команда СПОЛУЧЕННЯ меню РЕДАГУВАННЯ виконує плавне 

спряження двох відрізків, двох кіл, двох дуг, відрізка і кола, відрізка і 

дуги, кола і дуги. 
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Рис. 71. Побудова спряження 

 

 Для виконання спряження двох відрізків радіусом 20 мм:  

накресліть 2 відрізки; 

 виконайте команду СПОЛУЧЕННЯ з меню РЕДАГУВАННЯ; 

 у рідку стану відображається повідомлення 
 

Сполучення (радіус = 60): Параметри(ПАР)/Полілінія(П)/<Виберіть перший 

об'єкт>: Введіть ПАР для виклику меню і зміни радіуса спряження 

У полі РАДІУС СПОЛУЧЕННЯ 

введіть число 20 і ОК. 

 

 

  

 

 

 

 

Рис. 72. Вікно Параметри Креслення 
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Для побудови СПРЯЖЕННЯ двох кіл побудуйте 2 кола за протоколом: 

Побудуйте коло більшого радіуса:  

Виберіть в меню Креслення – Коло – Центр, радіус 
 

Введіть у рядку 

введення центр кола: 

рядку введення 

радіус кола: 50  
 
 
 
 

Рис. 73. 

Побудуйте коло 

меншого радіуса: 

Виберіть в меню 

Креслення – Коло 

– Центр, радіус 

Введіть у рядку введення центр кола: 180,50  

Введіть у рядку введення радіус кола: 40  

ДЛЯ ВИКОНАННЯ СПРЯЖЕННЯ: виберіть в меню Редагування – 

СПОЛУЧЕННЯ  

Введіть ПАР для виклику меню і зміни радіуса спряження 

У полі РАДІУС СПОЛУЧЕННЯ введіть число 60 і ОК. 

Виділіть мишкою послідовно більше і менше коло у верхніх точках 2 кіл. 

Виділіть мишкою послідовно більше і менше коло у нижніх точках 2 кіл. 
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РОЗДІЛ ІІІ. АЛГОРИТМИ ПОБУДОВИ В САПР БУДКАД 
 

ІІІ. 1. Алгоритм побудови правильної прямої шестигранної призми  
 

1 ПОБУДОВА ГОРИЗОНТАЛЬНОЇ ПРОЕКЦІЇ 

1.1  Додати для проведення Осьових ліній симетрії новий ШАР: у вікні 

Шар ввести ім’я ВІСЬ; вибрати колір Синій, тип лінії – CENTERX2, 

товщина лінії 0,5 мм 

1.2  Додати для проведення Додаткових ліній новий ШАР: у вікні Шар 

ввести ім’я ДОД; вибрати колір Зелений, тип лінії – CONTINUOUS, 

товщина лінії 0,35 мм 

1.3 Встановити ШАР ВІСЬ, Включити режим ОРТО, активізувати 

команду КРЕСЛЕННЯ/ ВІДРІЗОК і провести 2 перпендикулярні вісі 

синім кольором  

1.4 Встановити ШАР DEFPOINTS (основна лінія чорного кольору), 

активізувати команду КРЕСЛЕННЯ/ БАГАТОКУТНИК 

У рядку введення Багатокутник:  

Кілька(КБ)/ Ширина лінії(ШЛ)/< Кількість сторін> <4>:  

Ввести число 6 ( за кількістю сторін). 

У рядку введення Ребро/<Центр багатокутника>:  

У якості центральної точки вказати мишкою точку перетину вісі симетрії.  

У рядку введення На запит Укажіть по: Сторона/<Виберіть точку 

вершини>:  

мишкою побудувати 6-кутник і натиснути для завершення клавішу 

ENTER. 

 

 
Рис. 74. 
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Рис. 75. 

2 ПОБУДОВА ФРОНТАЛЬНОЇ ПРОЕКЦІЇ 

2.1 Встановити ШАР ДОД, Включити режим ОРТО, активізувати 

команду КРЕСЛЕННЯ/ ВІДРІЗОК і провести відрізок прямої 

горизонтальної лінії на відстані вище побудованого шестикутника 

(зелений колір). 

2.2 Встановити ШАР DEFPOINTS (основна лінія чорного кольору), 

активізувати команду РЕДАГУВАННЯ/ ПОДІБНІСТЬ  

У РЯДКУ ВВЕДЕННЯ Паралельно: Через точку(ЧТ)/<Відстань> <100>: 

Ввести з клавіатури число 180 - висоту призми, потім вказати курсором 

миші у вигляді хрестика вільний простір креслення, що лежить вище цієї 

проекції і натиснути для завершення клавішу ENTER. 

2.3 Встановити ШАР ДОД, Включити режим ОРТО, активізувати 

команду КРЕСЛЕННЯ/ ВІДРІЗОК і провести 3 вертикальні додаткові лінії 

від 3 вершин побудованого шестикутника (зелений колір). 

2.4 Завершити побудову фронтальної проекції призми. Встановити 

ШАР DEFPOINTS (основна лінія чорного кольору), активізувати команду 

КРЕСЛЕННЯ/ ВІДРІЗОК для креслення проекцій ребер як вертикальних 

прямих між двома відрізками горизонтальних додаткових ліній. 

Будуть побудовані 3 вертикальні прямі висотою 180 мм.  

3 ПОБУДОВА ПРОФІЛЬНОЇ ПРОЕКЦІЇ 

Профільна проекція призми виконується у відповідності з правилом 

побудови третьої проекції за допомогою додаткової лінії побудови, 

горизонтальних і вертикальних ліній зв’язку.  

3.1 Встановити ШАР ДОД,  

Виключити режим ОРТО, активізувати команду КРЕСЛЕННЯ/ 

ВІДРІЗОК, провести додаткову лінію побудови як відрізок під кутом -45 

від точки перетину вертикальної і горизонтальної допоміжних ліній 

(зелений колір).  
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Для цього: 

1 У рядку введення на запит 

ENTER для використання останньої точки/ПланПСК(ПСК)/<Початкова 

точка відрізку>: 

курсором миші у вигляді хрестика вказати Крайню праву точку перетину 

вертикальної і горизонтальної допоміжних ліній  

2. у рядку введення на запит Кут (К)/ Довжина(Д)/ <Кінцева точка>: 

вказати кут нахилу лінії – 45.  

3. зафіксувати допоміжну лінію – ENTER. 

3.2 Виключити режим ОРТО, активізувати команду КРЕСЛЕННЯ/ 

ВІДРІЗОК і  

3.3 провести горизонтальні лінії зв’язку через вершини шестикутника 

на горизонтальній проекції до перетину з додатковою лінією побудови 

3.4 провести вертикальні лінії зв’язку через точки перетину 

горизонтальних ліній з додатковою лінією побудови  

3.5 завершити створення профільної проекції, з’єднавши отримані 

точки перетину ліній зв’язку основними лініями  

Встановити ШАР DEFPOINTS (основна лінія чорного кольору),  

Включити режим ОРТО, активізувати команду КРЕСЛЕННЯ/ ВІДРІЗОК. 

 

ІІІ. 2. Алгоритм побудови валу  
1 Завантажити програму САПР БудКАД. 

2 Встановити панелі інструментів: 

а) простір креслення 

б) Основна панель інструментів 

в) рядок команд та параметрів 
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Рис. 76. Основні панелі інструментів вікна 

САПР БудКАД 

 

3 Креслення валу виконується відрізками ліній необхідної довжини.  

Вал складається з кількох частин різного діаметру.  

Виконується перша частина.  

Узяти інструмент Креслення / Відрізок.  

Рис. 77. Інструмент Креслення / Відрізок 

4 Установити курсор на початок креслення в довільному місці на полі 

екрану. Кликнути ліву кнопку миші. Початок відрізку починається з цієї 

точки. На екрані з’являється спливаюче меню ВІДРІЗОК,  

 

Рис. 78. Екранна копія з меню ВІДРІЗОК 

5 У меню ВІДРІЗОК необхідно вибрати довжину відрізка, кликнувши 

на пункті меню Довжина. У рядку команд та параметрів з’явиться 

підказка Довжина лінії: 
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Рис. 79. Екранна копія Довжина лінії 

З клавіатури ввести значення довжини – 20. 

Натиснути клавішу уведення Enter.  

Програма Кут нахилу лінії вводимо значення  

0 (лінія горизонтальна).  

Натиснути клавішу уведення Enter. 

На екрані буде накреслена вісь першої частини валу. 

6 Креслення другої частини валу – вісі. 

Вибрати Довжину, увести значення – 30, кут нахилу – 0.  

Таким чином, накреслено другу частину валу. 

7 Увести значення Довжина – 30, кут нахилу – 0,  

Довжина – 20, кут нахилу – 0.  

Вся вісь валу накреслена.  

Виходимо з режиму відрізок, натиснувши клавішу введення. 

8 Креслимо зображення валу. 

Вибрати Редагування / Подібність.  

Рис. 80. Екранна копія Редагування / Подібність 
 

9 У рядку параметрів пропонується увести Відстань, що означає 

радіус валу. Увести значення 8.  
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10 Вибрати об’єкт, подібний до якого буде побудовано новий.  

 Указати напрямок мишкою, за яким буде побудовано новий об’єкт. 

Просунути мишкою вгору, тобто встановити курсор миші вище від вісі. 

Натиснути клавішу введення. На екрані з’явиться верхня лінія валу. 

Рис. 81. Екранна копія Створення подібного об’єкта 

 

11 Вибрати об’єкт Відрізок на вісі.  

Просунути мишкою вниз, тобто встановити курсор миші нижче від вісі.  

Побудується нижня лінія валу.  

12 Остання частина валу має такий самий діаметр.  

Тому за допомогою інструмента Подібність побудувати аналогічно 

останню частину (діаметр 8). 

13 Вибрати інструмент Подібність, установити діаметр 12. 

14 Вибрати секцію вниз. 

15 Вибрати секцію вгору. 

16 Вибрати інструмент Подібність, установити діаметр 15. 

17 Вибрати секцію вниз. 

18 Вибрати секцію вгору. 

19 Вибрати інструмент Подібність, встановити діаметр 18. 

20 Вибрати секцію вниз. 

21  Вибрати секцію вгору. 
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Рис. 82. Горизонтальні лінії валу 

22 Побудувати вертикальні лінії валу.  

Для цього вибрати інструмент Відрізок. Усі лінії, що будуть накреслено, 

повинні мати прив’язку до них.  

23 Установити курсор миші до першої частини валу, з'являється 

квадратик, що засвідчує, що вертикальний відрізок автоматично буде 

прив’язаний до горизонтального відрізку валу.  

24 Вибрати інструмент Відрізок. Кликнути мишкою на початку і на 

кінці горизонтальних ліній валу. 

25 Повторити ці дії (п. 26) для кожного горизонтального відрізка валу. 

 Рис. 83. 

26 Вибрати інструмент Редагування / Фаска.  
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Рис. 84. Інструмент Редагування / Фаска 

27 Встановити параметри фаски – 2,5. 

28 Вибрати інструмент Редагування / Фаска. Вибрати перший об’єкт і 

другий об’єкт (кликнути мишкою).  

29 Повторити операцію Фаска для кожної фаски.  

30 Провести видимі лінії для фаски.  

Для цього Вибрати інструмент Відрізок, проводимо вертикальні лінії 

для зрізів валу, що з’явилися в результаті виконання операції Фаска. 

 

Рис. 85. Креслення валу 

31 Креслення шпонки  

Збільшити масштаб. Просунути коліщатком миші для збільшення 

масштабу креслення. Вибрати інструмент  

Креслення /Коло / Центр, радіус. 
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Рис. 86. Екранна копія інструмента Креслення/Коло 

32  Коло / Центр, радіус Мишкою вибрати центр шпонки. Зафіксувати 

центр шпонки, для цього мишкою провести радіус шпонки. Кликнути 

мишкою для фіксації значення радіусу.  

33 Прибрати лінії побудови. Вибрати інструмент  

Редагування / Обрізати. Рис. 87. Екранна копія інструмента 

Редагування / Обрізати 

 / Обрізати. Рис. 87. Екранна копія інструмента Редагування / 

Обрізати 

34 Кликнути мишкою на лінії, яку слід обрізати. Вибрати об’єкт, по 

якому слід вирізати лінію, натиснути клавішу введення.  

У рядку команд і параметрів появиться напис Кромка / Лінія / Проекція / 

Виберіть об’єкт для обрізки.  
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Рис. 88. Екранна копія інструмента Редагування / Обрізати 
 

Мишкою кликнути на частину об’єкта , що відрізується. 

На екрані залишиться частина кола, що зображає місце для шпонки.  

35 Проєктування лінії для виділення місцевого розрізу.  
 

Вибрати інструмент Креслення / Сплайн. 

Рис. 89. Екранна копія інструмента Креслення / Сплайн 

36 Встановити кликом мишки 6 довільних точок навколо шпонки. 

Тричі натиснути клавішу введення. В результаті буде накреслено плавну 

лінія, яка проходить через ці точки. Це є лінія місцевого розрізу.  
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Рис. 90. Екранна копія місцевого розрізу для шпонки 

 

37 Виконати штрихування креслення 

Вибрати інструмент Креслення / Штрихування. Вибрати пункт меню 

Додати об’єкти. Встановити масштаб 0,5. 
 

Рис. 92. Креслення / Штрихування 
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Рис. 92. Екранна копія інструмента Креслення/ Штрихування 
 

38 У вікні Штрихування по контурі вибрати вкладнику Контур.  

У вікні ШТРИХ вибрати об’єкти, які обмежують поле штрихування.  

 

Рис. 93. 

41. Проставити розміри.  

Вибрати пункт меню Розміри.  
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Рис. 94. Екранні копія меню Розміри / Лінійний 
 

39 Вибрати Розміри / Лінійний. Кликнути мишкою початок нанесення 

розміру і кінець (від чого і до чого).  

40 Проставити всі розміри на кресленні валу. 

41 Видалення вісі. Для цього кликнути мишкою на вісі, натиснути 

клавішу видалення Delete або вибрати пункт меню Правка / Видалити.  

42 Проведення вертикальної вісі й горизонтальної вісі для побудови 

другої проекції.  

 Побудувати вертикальну вісь. Вибрати інструмент Креслення / 

Відрізок. Установити початкову і кінцеву точки відрізку.  

 Вибрати інструмент Редагування / Подовжити. Установити курсор 

миші на початку вісі, кликнути мишкою для фіксації точки.  

Подовжити горизонтальну вісь до перетину з вертикальною віссю. 

Подовжити горизонтальну вісь вправо. 

43 Побудова профільної проєкції валу  

Вибрати інструмент Креслення / Коло / Центр радіус – 18. 

Вибрати інструмент Креслення / Коло / Центр радіус – 15.  

Вибрати інструмент Креслення / Коло / Центр радіус – 12.  

Вибрати інструмент Креслення / Коло / Центр радіус – 8. 

Вибрати інструмент Креслення / Коло / Центр радіус – 6. 

44 Нанести розміри діаметрів кожного кола. 

Вибрати Розміри / Лінійний. Вибрати мишкою початок і кінець лінії. 
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Повторити ці дії для кожного кола. 

Рис. 95. Креслення профільної проекції валу 

 

45 Виконання оформлення креслення. 

Створити новий лист. Вибрати вкладнику Лист 1.  

Виконати команду Вставка / Аркуш / Шаблон.  
 
 

Рис. 96.  

Вставка/ Аркущ/ Аркуш по шаблонуУ вікні Вибір файлу шаблону вибрати 

Вставка формату,  

у вікні Вставка формату формат аркушу А4. 

 

Рис. 97. Формат А4 

46 Рис. 98. Вибір формату Шаблон А4У результаті на екрані з’явиться 

рамка для креслення з написом.  

У дану рамку вставляємо креслення з вкладники Модель. 
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47 Перейти на закладку  

Лист 1. Перейменуйте лист ВАЛ.  
  

Рис. 99. Лист креслення Вал 

Двічі кликнути в будь-якому місці рамки. Креслення із закладки Модель 

перенесено до закладки Вал. 

48 Зберегти лист креслення Вал у форматі val.dwg 

49 Виконати команду Файл / Друк. У вікні Друк у полі Вікно вказати 

область друку – обвести мишкою рамку в закладці Вал. 

50 Виконати експорт файлу в інший формат, зокрема, у формат val.pdf 

Виконати команду Файл / Експорт креслення.  

51 Завершити роботу с програмою. 
 

ІІІ. 3. Алгоритм креслення контуру деталі з використанням 

елементів спряження 
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Рис. 100. Контур деталі з використанням елементів спряження 

 

1 Спочатку накреслимо 3 кола діаметрами Ø58 та Ø68, для цього 

визначимо їх центри, які розташовані на відстані 75 мм. 

 Для того, щоб накреслити коло, в меню Креслення вибираємо 

інструмент Коло (центр, діаметр) і виконуємо дії запропоновані в 

діалоговому рядку (кликнути в будь-якому місці поля креслення для 

вибору центра кола, в діалоговому рядку написати 58, завершити дії 

клавішею Enter). 
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Рис. 101. 

 

 Визначимо центр кола: в меню Розміри вибираємо інструмент 

Осьові лінії та клікаємо на коло. Вертаємось в меню Розміри, вибираємо  

Лінійний розмір, задаємо довжину 75 (в діалоговій рядку).  

Рис. 102.  
Отримаємо центр кола Ø68. 

 Повторюємо дії побудови кіл діаметрами 68, 32, 50. 
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Рис. 103. 

 

1. Виконуємо поділ кола на рівні частини. 

 На колі діаметром 50 маємо 6 отворів Ø10.  

 Для знаходження точок їх розташування використовують 

інструмент Масив: Спочатку накреслимо одне коло вже відомим нам 

способом. Виділяємо коло Ø10 (клікаємо по ньому мишкою),  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 104. 

 У меню Редагування вибираємо інструмент Масив, у правому 

верхньому куті поля з’явиться вікно, в якому вибираємо опцію круговий,  

 у діалоговому рядку бачимо запит на центр масиву – це буде центр 

кола Ø50, кликаємо в цей центр,  

 потім діалоговий рядок питає кількість об’єктів масиву - пишемо 6 

(тому що нам треба отримати 6 кіл),  

 діалогова рядок питає кут розташування кіл – пишемо 360, і в 

правому верхньому вікні вибираємо Так (повертати об’єкти).  

 Натискаємо Esc для виходу з обраної задачі. 
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Рис. 105. 

2.  Виконуємо спряження кіл радіусами 100 та 30. 

 У меню Редагування вибираємо інструмент Спряження.  

 У правому верхньому куті вибираємо строку параметри креслення, 

задаємо радіус 30. На кресленні клікаємо на коло Ø58 потім на коло Ø68. 

Одразу побачимо виконане спряження. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рис. 106. 
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Рис. 107. 

 

 Для виконання спряження радіусом 100 в меню Креслення 

обираємо інструмент Коло, (дві дотичні та радіус),  
 у діалоговому рядку пишемо розмір радіусу 100, кликаємо на перше коло, потім на 

друге – бачимо коло Ø100, яке є дотичним до кіл Ø58 та Ø68 

 

Рис. 108. 
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 Для того, щоб прибрати зайву дугу – виділяємо коло Ø100, в меню 

Редагування обираємо інструмент Розірвати, вибираємо точки дотиків 

кола Ø100 з колами Ø58 та Ø68 і отримуємо спряження радіусом 100. 

 
Рис. 109. 

 

3. Нанесення розмірів 

В меню Розміри вибираємо відповідні інструменти (лінійний, 

діаметр, радіус) і виконуємо дії, які «просить» діалогова рядок. 

Рис. 110. 

ІІІ. 4. Алгоритм креслення аксонометричної проекції деталі,  
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що задана прямокутними проекціями  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 111. 

 

АЛГОРИТМ ВИКОНАННЯ РОБОТИ 

Для того, щоб отримати тримірний вигляд деталі спочатку треба 

налаштувати програму на 3D моделювання, для цього: 

1 У меню Вигляд обираємо інструмент Динамічний вигляд, 

з’явиться вікно Управління виглядами, в якому натискаємо 

клавішу Попереднє устаткування (рис. 112). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 112.  
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У цьому вікні обираємо орієнтацію вигляду, яка найкраще підходить 

для виконання аксонометричної проекції -ізометрії, завершуємо операцію 

клавішею ОК. 

 

Рис. 113. 

 

1. У меню Креслення обираємо інструмент Полілінія, починаємо 

креслити контур вигляду спереду. Щоб отримати замкнену 

неперервну лінію бажано починати з точки, яка на завданні 

позначена червоним. 

Кликнути в будь-якому місці креслення мишкою, обираємо першу 

точку контуру, який ми креслимо, направляючи курсор донизу,  

в діалоговій строчці пишемо розмір вертикального відрізку (30 мм)  

і натискаємо Enter.  

Направляємо курсор паралельно осі ОY, задаємо розмір 100, 

натискаємо Enter.  

Так продовжуємо для всіх інших відрізків: догори – 40 – Enter, 

паралельно осі ОY – 20 – Enter, догори – 20 – Enter, паралельно осі ОY – 

40 – Enter і завершуємо креслення, кликнувши в правому верхньому вікні 

Замкнути. Отримуємо фронтальну проекцію предмета в ізометрії. 
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Рис. 114. 

 

 

Рис. 115. 
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Рис. 116. 

 

2. З кожної вершини отриманої фігури проводимо відрізки 50 мм, 

паралельні осі ОХ і послідовно обираємо наступні опції:  

Меню - Відрізок – Початкова точка – 50 – Enter – Esc (щоб відмінити 

дію опції і почати спочатку) (рис. 117). 

Рис. 117. 

3. За допомогою команди Полілінія з’єднуємо відрізки.  

4. Отримаємо ізометричну проєкцію деталі. 
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Рис. 118. Ізометрична проєкція деталі 
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РОЗДІЛ ІV. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ В 

МЕЖАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ 

IV. 1. Практична робота №1. Тема: “Графічні примітиви” 
Мета роботи:  

 закріпити початкові навички роботи з САПР БудКАД;  

 вивчити правила виконання основних команд для побудови різних 

типів ліній. 

За вихідними умовами накреслити лінії різних типів за допомогою 

команд меню Креслення: Пряма, Відрізок, Полілінія, Коло, Шари. 

Порядок виконання роботи 

1. Запустити програму БудКАД. З’ясувати варіант завдання 

студентом, відповідно до порядкового номера в списку прізвищ із 

журналу успішності. 

3. Приступити до виконання роботи, згідно варіанту, 

використовуючи команди вкладки: Допоміжні Лінії І Редактор, Відрізок 

(Стиль Об’єктів), Коло. 

4. Зберегти виконану роботу в своїй папці (―Прізвище‖) під ім’ям 

ПР 1. Примітка: при виконанні практичної роботи рекомендується 

користуватися конспектом, також дотримувати вимоги ДСТУ щодо 

виконання креслення (стиль лінії). 

Варіанти завдань до графічної частини з теми “Графічні примітиви” 

Варіанти 1, 11 

 

Варіанти 2, 12 

 

Варіанти 3, 13 

 

Варіанти 4, 14 
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Варіанти 5, 15 

 

 

Варіанти 6, 16 

 

Варіанти 7, 17 

 

Варіанти 8, 18 

 

Варіанти 9, 19 

 

Варіанти 10, 20 

 

Варіанти 21,27 

 

Варіанти 22,28 
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Варіанти 23, 29 

 

Варіанти 24, 30 

 

Варіанти 25, 31 

 

Варіанти 26, 32 

 

 

Питання для самоконтролю 

1 Яку лінію називають суцільною товстою основною? Якої 

товщини вона має бути? 

2 Для чого призначена штрих пунктирна лінія? 

3 Якою лінією на розгортці показують лінію згину? 

4 На підставі чого можна дістати уявлення про розміри предмета, 

зображеного на кресленні? 

5 В яких одиницях вказують на кресленнях лінійні, а в яких - 

кутові розміри? 

6 Якою має бути відстань між контуром зображення і розмірною 

лінією? 

7 На що вказує знак Ø, поставлений перед розмірним числом? 

8 Коли перед розмірним числом може стояти знак R? 

9 Як наносять розміри кількох однакових елементів зображення? 

10 Якими способами позначають на кресленнях граничні 

відхилення розмірів? 
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IV. 2. Практична робота №2. Тема: “Зображення контурів деталей і 

нанесення розмірів” 
 

Мета роботи: закріпити початкові навички роботи з графічним 

редактором БудКАД; вивчити правила виконання основних команд для 

побудови простих зображень. 

Завдання: викреслити об’єкт ―Деталь 1‖ командами графічних 

примітивів.  

Порядок виконання роботи 

1. Запустити програму БудКАД. З’ясувати варіант завдання 

студентом, відповідно до порядкового номера в списку прізвищ із 

журналу успішності. 

3. Приступити до виконання роботи, згідно варіанту, 

використовуючи команди вкладки: допоміжні лінії і Редактор, відрізок 

(стиль об'єктів), скруглення, фаска, коло. 

4. Нанести на креслення лінійні розміри, використовуючи вкладку 

Розміри та команди лінійний розмір і діаметральний або радіальний 

розміри, виконати основні написи. Контур деталі накреслити чорним 

кольором, лінії осьові та осі симетрії – синім кольором, розмірні і виносні 

– червоним.  

5. Зберегти виконану роботу у своїй папці (Прізвище) під ім'ям 

ПР 2. При виконанні практичної роботи рекомендується користуватися 

конспектом, слід дотримувати вимоги ДСТУ щодо виконання креслення 

(стиль лінії). 

Варіанти завдань до графічної частини з теми “Зображення контурів 

деталей і нанесення розмірів” 

Варіанти 1, 11 

 

Варіанти 2, 12 
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Варіанти 3, 13 

 
 

 

 

 

 

 

Варіанти 4, 14 

 

Варіанти 5, 15 

 

Варіанти 6, 1 6 

 
Варіанти 7, 17 

 

Варіанти 8, 18 
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Варіанти 9, 19 

 

Варіанти 10, 20 

 
Варіанти 21,27 

 

Варіанти 22,28 

 

Варіанти 23, 29 

 

Варіанти 24, 30 

 

Варіанти 25, 31 

 

Варіанти 26, 32 
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Питання для самоконтролю 

1. Яким чином можливо змінити стиль лінії? 

2. Яким чином можливо знайти центр або середину графічного об'єкта? 

3. Яким чином можливо розташувати отвори всередині графічного об'єкта 

на необхідній відстані від осьової лінії? 

4. Яким чином виконується фаска або скруглення на графічному об'єкті? 

5. Яким чином проводиться постановка розмірів на кресленні? 

6. Яким чином можливо вписати додаткову інформацію в дані про розмір? 

 
 

IV. 3 Практична робота №3. Тема: “Креслення контуру деталі з 

елементами спряження” 

Мета роботи: закріпити початкові навички роботи з графічним 

редактором БудКАД;  

вивчити правила виконання основних команд для побудови елементів 

спряження. 

Завдання: викреслити контур деталі з елементами спряження командами 

графічних примітивів.  

Порядок виконання роботи 

1. Запустити програму БудКАД. 

З’ясувати варіант завдання студентом, відповідно до порядкового 

номера у списку прізвищ з журналу успішності. 

3. Приступити до виконання роботи, згідно варіанту, 

використовуючи команди вкладки : команду креслення/ відрізок, 

редагування/ подібність, дуга, спряження тощо. 



 

93 

4. Накреслити проекції заданих точок і прямої на всіх проекціях 

креслення, враховувати, що ―Затушована‖ точка знаходиться з видимої 

сторони 

―Незатушована‖ - з невидимої сторони проекції геометричної 

фігури. 

5. Зберегти виконану роботу у своїй папці (―Прізвище‖) під ім'ям 

ПР 3.  

Примітка: при виконанні практичної роботи рекомендується 

користуватися конспектом, так само слід дотримувати вимоги ДСТУ 

щодо виконання креслення (стиль лінії). Спряження.  

Варіанти завдань до графічної частини з теми  

“Креслення контуру деталі з елементами спряження” 

Варіанти 1, 11 

 

Варіанти 2, 12 

Варіанти 3, 13 Варіанти 4, 14 

 

 

Варіанти 5, 15 Варіанти 6, 16 
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Варіанти 7, 17 

 

Варіанти 8, 18 

 

 

 

 

Варіанти 9, 19 

 

Варіанти 10, 20 
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Варіанти 21,27 

 

Варіанти 22,28 

Варіанти 23, 29 Варіанти 24, 30 

Варіанти 25, 31 

 

Варіанти 26, 32 
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Питання для самоконтролю: 

1. Яким чином можливо змінити стиль лінії? 

2. Яким чином можливо знайти центр або середину графічного об'єкта? 

3. Що називається спряженням? 

4. Яким чином виконується фаска або скруглення на графічному об'єкті? 

5. Яким чином можливо виконати зовнішнє спряження? 

6. Яким чином можливо виконати внутрішнє спряження? 
 

IV. 4. Практична робота №4. Тема: “Побудова проекцій геометричних 

тіл” 
Мета роботи: закріпити початкові навички роботи з графічним 

редактором БудКАД; вивчити правила виконання основних команд для 

побудови простих зображень. 

Завдання: викреслити ортогональні проєкції заданих геометричних тіл, 

використовуючи команди графічних примітивів.  

Порядок виконання роботи 

1. Запустити програму БудКАД. З’ясувати варіант завдання 

студентом, відповідно до порядкового номера в списку прізвищ з журналу 

успішності. 

3. Приступити до виконання роботи, згідно варіанту, 

використовуючи команди вкладки: режим ОРТО, команду 

КРЕСЛЕННЯ/ ВІДРІЗОК, РЕДАГУВАННЯ/ ПОДІБНІСТЬ, тощо. 

4.Накреслити проєкції заданих точок і прямої на всіх проєкціях 

креслення, враховуючи, що «Затушована» точка знаходиться з видимої 

сторони. «Незатушована» - з невидимої сторони проєкції геометричної 

фігури. 

5. Зберегти виконану роботу в своїй папці (―Прізвище‖) під ім'ям 

ПР4. Примітка: при виконанні практичної роботи рекомендується 

користуватися конспектом, так само слід дотримувати вимоги ДСТУ 

щодо виконання креслення (стиль лінії). Прямокутні проєкції. 

Варіанти завдань до графічної частини з теми  

“Побудова проекцій геометричних тіл” 

Варіанти 1, 11 

 

Варіанти 2, 12 
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Варіанти 3, 13 

 

Варіанти 4, 14 

 
Варіанти 5, 15 

 

Варіанти 6, 16 

 

Варіанти 7, 17 

 

Варіанти 8, 18 

 
Варіанти 9, 19 

 

Варіанти 10, 20 
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Варіанти 21,27 

 

Варіанти 22,28 

 

Варіанти 23, 29 

 

Варіанти 24, 30 

 

Варіанти 25, 31 

 

Варіанти 26, 32 

 

 

Питання для самоконтролю: 

1. Яким чином можливо змінити стиль лінії? 

2. Яким чином можливо знайти центр або середину графічного об'єкта? 

3. Яким чином можливо виконати фронтальну проекцію? 

4. Яким чином виконується фаска або скруглення на графічному об'єкті? 

5. Яким чином можливо виконати профільну проекцію? 

6. Для чого необхідні лінії зв’язку? В якій послідовності їх виконують? 
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Практична робота № 5. Тема: “Побудова ізометрії” 

 

Мета роботи: вивчити правила виконання основних команд для побудови 

аксонометричних зображень 

Завдання: викреслити ізометричну проекцію заданих деталей, 

використовуючи команди графічних примітивів.  

Порядок виконання роботи 

1. Запустити програму БудКАД. З’ясувати варіант завдання 

студентом, відповідно до порядкового номера в списку прізвищ з журналу 

успішності. 

3. Приступити до виконання роботи, згідно варіанту, 

використовуючи команди вкладки : коло (центр, діаметр), меню розміри, 

масив, редагування. 

4. Зберегти виконану роботу у своїй папці (―Прізвище‖) під ім’ям 

ПР 5.  

Примітка: при виконанні практичної роботи рекомендується 

користуватися конспектом, так само слід дотримувати вимоги ДСТУ 

щодо виконання креслення (стиль лінії), види аксонометричних проекцій, 

послідовність побудови аксонометричних проєкцій. 
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Варіанти завдань до графічної частини з теми “Побудова ізометрії” 

Варіанти 1, 11 

 

Варіанти 2, 12 

 

Варіанти 3, 13 

 

Варіанти 4, 14 

 
Варіанти 5, 15 

 

Варіанти 6, 1 6 
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Варіанти 7, 17 

 

Варіанти 8, 18 

 
Варіанти 9, 19 

 
Варіанти 10, 20 

 

Варіанти 21,27 

 

Варіанти 22,28 
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Варіанти 23, 29 

 

 

Варіанти 24, 30 

 
Варіанти 25, 31 

 

Варіанти 26, 32 

 
 

Питання для самоконтролю: 

1. Що називається ізометричною проєкцією? 

2. Яким чином можливо знайти центр або середину графічного об’єкта? 

3. Яким чином можливо змінити стиль лінії? 

4. Яким чином виконується ортогональна проєкція? 

5. Яким чином можливо виконати ізометричну проєкцію? 

 
 

IV. 6. Практична робота № 6. Тема: “Побудова проєкції вала з 

використанням перерізу” 
Мета роботи: вивчити правила виконання основних команд для побудови 

простих зображень вала та побудови перерізу.. 

Завдання: викреслити ортогональні проєкції вала за його наочним 

зображенням та виконати необхідний переріз, використовуючи команди 

графічних примітивів.  
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Порядок виконання роботи 

1. Запустити програму БудКАД 

2. З’ясувати варіант завдання студентом, відповідно до порядкового 

номера в списку прізвищ з журналу успішності. 

3. Приступити до виконання роботи, згідно варіанту, 

використовуючи команди вкладки : режим орто, команду креслення/ 

відрізок, редагування/ подібність, редагування / фаска, штрихування. 

4. Зберегти виконану роботу у своїй папці (―Прізвище‖) під ім'ям 

ПР 6. 

Примітка: при виконанні практичної роботи рекомендується 

користуватися конспектом, також слід дотримувати вимоги ДСТУ щодо 

виконання креслення (стиль лінії). Прямокутні проєкції .  

Позначення фаски.  

Нанесення розмірів.  

Винесені перерізи. 
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Варіанти завдань до графічної частини з теми  

“Побудова проєкції вала з використанням перерізу” 

Варіанти 1, 11, 21 

Варіанти 2, 12, 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варіанти 3, 13, 23 
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Варіанти 4, 14, 24 
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Варіанти 5, 15, 25 

 

 

Варіанти 6, 16, 26 
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Варіанти 7, 17, 27 

 

Варіанти 8, 18, 28 

 

 

Питання для самоконтролю 

1 Яким чином можливо виконати профільну проєкцію? 
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2 Для чого необхідні лінії зв’язку? В якій послідовності їх 

виконують? 

3 Для чого застосовують перерізи на кресленнях? 

4 Що таке січна площина? 

5 Які бувають перерізи за їх розміщенням на кресленні? 

6 Яким чином можливо знайти центр або середину графічного 

об’єкта? 

7 Яким чином можливо виконати фронтальну проєкцію? 

8 Яким чином виконується фаска на графічному об’єкті? 

9 Для чого штрихують фігуру перерізів? 

10 Якою лінією обводять контур винесеного перерізу?   

11 Якою лінією обводять контур накладеного перерізу? 
 

IV .7. Практична робота № 7. Тема: “Побудова фронтального розрізу” 
 

Мета роботи: вивчити правила виконання основних команд для побудови 

проекцій та розрізу деталі. 

Завдання: викреслити ортогональні проекції заданої деталі та виконати 

фронтальний розріз, використовуючи команди графічних примітивів.  

Порядок виконання роботи 

1. Запустити програму БудКАД. З’ясувати варіант завдання студентом, 

відповідно до порядкового номера в списку прізвищ з журналу 

успішності. 

3. Приступити до виконання роботи, згідно варіанту, використовуючи 

команди вкладки : режим орто, команду креслення/ відрізок, редагування/ 

подібність, редагування / фаска, штрихування. 

4. Зберегти виконану роботу у своїй папці (―Прізвище‖) під ім'ям ПР 7. 

Примітка: при виконанні практичної роботи рекомендується 

користуватися конспектом, так само слід дотримувати вимоги ДСТУ 

щодо виконання креслення (стиль лінії). Прямокутні проекції.  

Позначення фаски. Нанесення розмірів.  

Прості розрізи 

Варіанти завдань до графічної частини з теми  

“Побудова проекції вала з використанням перерізу” 
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Варіанти 1, 11 

 

Варіанти 2, 12 

 

Варіанти 3, 13 

 

Варіанти 4, 14 

 
Варіанти 5, 15 

 

Варіанти 6, 1 6 
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Варіанти 7, 17 

 

Варіанти 8, 18 

 
Варіанти 9, 19 

 

Варіанти 10, 20 

 

Варіанти 21,27 

 

Варіанти 22,28 
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Варіанти 23, 29 

 

Варіанти 24, 30 
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Питання для самоконтролю: 

1 Яким чином можливо виконати фронтальну проекцію? 

2 Для чого необхідні лінії зв’язку? В якій послідовності їх 

виконують? 

3 Для чого застосовують розрізи на кресленнях? 

4 Що таке січна площина? 

5 Які бувають розрізи за їх розміщенням на кресленні? 

6 Яким чином можливо знайти центр або середину графічного 

об'єкта? 

7 Для чого штрихують фігуру розрізів? 

 

IV. 8. Практична робота № 8. Тема: “Деталювання складального 

креслення” 
Мета роботи: закріпити початкові навички роботи з графічним 

редактором БудКАД; вивчити правила виконання основних команд для 

побудови зображень креслень деталей. 

Завдання: викреслити робоче креслення деталі, використовуючи команди 

графічних примітивів.  

Порядок виконання роботи 

1. Запустити програму БудКАД. 

2. З’ясувати варіант завдання студентом, відповідно до порядкового 

номера в списку прізвищ з журналу успішності. 

3. Приступити до виконання роботи, згідно варіанту, 

використовуючи команди вкладки : режим орто, команду креслення/ 

відрізок, редагування/ подібність, розміри, штрихування. 

4. Зберегти виконану роботу у своїй папці (―Прізвище‖) під ім'ям 

ПР 8.  

Примітка: при виконанні практичної роботи рекомендується 

користуватися конспектом, так само слід дотримувати вимоги ДСТУ 

щодо виконання креслення (стиль лінії). Прямокутні проєкції. Нанесення 

розмірів. Позначення перерізів.  

Питання для самоконтролю 

1. Що означає погодження розмірів деталей під час деталювання? 

2. Для чого застосовують пропорційний масштаб? 

3. Яким чином можливо виконати фронтальну проекцію? 

4. Яким чином виконується фаска або скруглення на графічному об'єкті? 

5. На підставі чого можна дістати уявлення про розміри предмета, 

зображеного на кресленні? 

6. Яким чином виконується нанесення лінійних розмірів? 

7. В яких одиницях вказують на кресленнях лінійні, а в яких кутові 

розміри? 
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Варіанти 1, 11, 21 

Виконати робоче креслення деталей 3 і 4 

Блок здвоєний. Блок застосовується для змінювання напрямку руху 

тросів. Блок підвішується за рим 1, на циліндричній частині якого вільно 

обертається обойма 3. Обойма має вигляд скоби, в якій закріплена вісь 5. 

На осі 5 вільно обертаються два ролика 4. Для забезпечення міцного 

з’єднання рима 1 з обоймою 3 до циліндричної заточки рима приварено 

кільце 2. Для зменшення тертя в осі просвердлені отвори, скрізь які на 

вісь подається мастило. Щоб вісь не випала з обойми, її з обох кінців 

накернюють.  

Перелік деталей 

№. Найменування Кільк. Матеріал  

1. Рим 1 Ст 5 ДСТУ 2651:2005/ГОСТ 380-2005  

2 Кіль 1 Ст 3 ДСТУ 2651:2005/ГОСТ 380-2005  

3. Обойма 1 Ст 5 ДСТУ 2651:2005/ГОСТ 380-2005  

4. Ролик 1 СЧ 21 ГОСТ 1412-85 5. Вісь 1 Сталь 35 ГОСТ 1050-88 
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Варіанти 2, 12, 22 

Виконати робоче креслення деталей 1 і 6 

Ролик. Ролик 1 призначений для підтримки стрічки, насаджений на 

палець 6 разом із втулкою 3, яка обертається в обоймі корпуса (на 

кресленні не вказано).  

Відстань між роликом та втулкою визначається довжиною розпірної 

втулки 2.  

Ролик і втулка закріплені на пальці 6 двома шайбами 5 та накидною 

гайкою 4.  

Перелік деталей  

№. Найменування Кільк. Матеріал  

1. Ролик 1 Ст 5 ДСТУ 2651:2005/ГОСТ 380-2005  

2. Втулка розпірна 1 Ст 3 ДСТУ 2651:2005/ГОСТ 380-2005  

3. Втулка 1 Ст 5 ДСТУ 2651:2005/ГОСТ 380-2005  

4. Гайка накидна 1 Ст 5 ДСТУ 2651:2005/ГОСТ 380-2005 

 5. Шайба 24.03.083 ГОСТ 11371-78 2  

6. Палець 1 Ст 5 ДСТУ 2651:2005/ГОСТ 380-2005 
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Варіанти 3, 13, 23 

Виконати робоче креслення деталей 1 і 3 

Шарнір. Шарнір призначено для рухомого з’єднання двох деталей. 

Вилка 1 загвинчується в одну з них. У другу деталь загвинчується гвинт 

4. Опорою для гвинта 4 застосовується сферична поверхня кульки 5, яка 

разом із пружиною 2 закладається у заглиблення вилки 1.  

Обертання здійснюється навколо осі 3, що запресована у вилку. 

Перелік деталей 

№. Найменування Кільк. Матеріал 

1. Вилка 1 Сталь 30 ГОСТ 1050-88 

2. Пружина 1 Дріт І-ІІ-1.0 ГОСТ 9389-75 

3. Вісь 1 Сталь 45 ГОСТ 1050-88 

4. Гвинт 1 Ст 5 ДСТУ 2651:2005/ГОСТ 380-2005 

5. Кулька 5.55.56 ГОСТ 3722-84 1 
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Варіанти 4, 14, 24 

Виконати робоче креслення деталей 1 і 7 

Кран спускний. Кран спускний застосовується для спуску води чи іншої 

рідини з трубопровода. Корпус крана 1 загвинчується у трубопровід, 

звідкіля надходить рідина. Шпіндель 3 перекриває отвір корпуса 1 крана. 

Якщо шпіндель 3 вигвинчувати, то утворюється щілина між конусом 

шпінделя та внутрішньою поверхнею корпуса, через яку проходить 

рідина і виливається через зливну трубку. Шпіндель 3 загвинчується у 

тіло корпуса. Герметичність вузла шпінделя досягається шляхом 

ущільнення повстяним кільцем 5, що упирається у шайбу 4. На кільце 5 

тисне кришка сальника 6, яка також загвинчується у корпус крана. Через 

ущільнювальний кінець шпінделя пропущена ручка 7, за допомогою якої 

можна його повертати. 

Перелік деталей 
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№. Найменування Кільк. Матеріал 

1. Корпус 1 Бр.ОСЦ6-6-6 ГОСТ 5017-2006 

2. Трубка 1 Ст 3 ДСТУ 2651:2005/ГОСТ 380-2005 

3. Шпіндель 1 Ст 5 ДСТУ 2651:2005/ГОСТ 380-2005 

4. Шайба 1 Ст 0 ДСТУ 2651:2005/ГОСТ 380-2005 

5. Кільце 1 Повсть 

6. Кришка сальника 1 Бр.ОСЦ6-6-6 ГОСТ 5017-2006 

7. Ручка 1 Ст 0 ДСТУ 2651:2005/ГОСТ 380-2005 
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Варіанти 5, 15, 25, 29 

Виконати робоче креслення деталей 1 і 5 

Клапан зворотний 

 Клапан зворотний призначений для скидання зайвого тиску у 

трубопроводі. До корпусу клапана 1 приєднується трубопровод, що йде 

від резервуара із тиском (вузол з’єднання клапана з трубопроводом на 

кресленику не показаний). Якщо в трубопроводі тиск перевищує норму, 

то газ чи рідина натискують на клапан 3, що утримується пружиною 4, 

піднімають клапан і надлишок тиску скидається в щілину, що утворилась 

між поверхнями клапана 3 і корпуса 1 у боковий отвор корпуса 1. Як 

тільки тиск у резервуарі досягне норми, пружина опустить клапан та 

закриє отвор над сідлом 6. Більшою чи меншою глибиною угвинчування 

пробки 5 можна настроїти пружину на визначений тиск, який буде 

підтримуватися зворотним клапаном. Прокладки 2 та 8 застосовуються 

для відтворення герметичності клапана.  

Перелік деталей  

№. Найменування Кільк. Матеріал  

1. Корпус 1 Ст 5 ДСТУ 2651:2005/ГОСТ 380-2005  

2. Прокладка 1 Гума ГОСТ 7338-90  

3. Клапан 1 Бр.ОСЦ6-6-6 ГОСТ 5017-2006  

4. Пружина 1 Дріт І-ІІ-1,0 ГОСТ 9389-75  

5. Пробка 1 Ст 5 ДСТУ 2651:2005/ГОСТ 380-2005 

 6. Сідло 1 СЧ 18 ГОСТ 1412-85  

7. Штуцер 1 Ст 5 ДСТУ 2651:2005/ГОСТ 380-2005  

8. Прокладка 1 Гума ГОСТ 7338-90 
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Варіанти 6, 16, 26, 30 

Виконати робоче креслення деталей 1 і 5 

Пневморозподілювач. Пневморозподілювач застосовується в системах 

пневмоавтоматики. При переміщенні золотника 6 клапан 3 зміщується 

ліворуч і відкриває отвор корпуса 5, що з’єднується з кришкою 1 та 

магістральним отвором. Після закінчення механічної дії на золотник 

клапан під тиском пружини 2 повертається у початкове положення. 

Повільність руху золотника 6 забезпечується пружиною 8, який в 

початковому стані утримується замковим кільцем 7. Герметичність 

пневморозподілювача забезпечується прокладкою 4 та ущільнювальними 

кільцями 9 та 10.  

Перелік деталей  

№. Найменування Кільк. Матеріал  

1. Кришка 1 Сталь 20 ГОСТ 1050-88  

2. Пружина 1 Дріт І-ІІ-0,9 ГОСТ 9389-75  

3. Клапан 1 Сталь 20 ГОСТ 1050-88  

4. Прокладка 1 Гума ГОСТ 7338-90  

5. Корпус 1 Сталь 20 ГОСТ 1050-88  

6. Золотник 1 Сталь 20 ГОСТ 1050-88  

7. Кільце замкове 1 Сталь 65Г ГОСТ 4543-71  

8. Пружина 1 Дріт І-ІІ-0,9 ГОСТ 9389-75  

9. Кільце ущільнювальне 3 Гума ГОСТ 7338-90  

10. Кільце ущільнювальне 1 Гума ГОСТ 7338-90  

11 Гайка М33х2.5.016 ГОСТ 5915-70 1 
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Варіанти 7, 17, 27, 31 

Виконати робоче креслення деталей 1 і 3 

Ручка фіксатора. Фіксатор застосовується для поворота валика у виробі 

(наприклад, у верстаті) вручну та закріплення валика в заданому 

положенні. Рукоятка 5 надівається на валик і закріплюється на ньому 

шпонкою. Для закріплення валика верстата у визначеному положенні, у 

корпусі виробу просвердлені гнізда (на кресленику не вказані), у які під 

тиском пружини 6 заходить палець фіксатора 4. Для того, щоб можна 

було знову повернути валик, слід ручку 1 відтягнути ліворуч, вивести 

палець фіксатора 4 із гнізда і, підтримуючи ручку відтягнутою, 

повернути рукоятку 5 на потрібний кут. Ручка 1 з’єднана із пальцем 

фіксатора 4 штифтом 7. Ручка 1 і палець 4 з’єднані із рукояткою 5 за 

допомогою прижимної гайки 5 та втулки 3.  

Пружина 6 закладена у втулку 3.  

Перелік деталей 

№. Найменування Кільк. Матеріал  

1. Ручка 1 СЧ 18 ГОСТ 1412-85  

2. Гайка прижимна 1 Сталь 40 ГОСТ 1050-88  

3. Втулка 1 Сталь 50 ГОСТ 1050-88 

4. Палець фіксатора 1 Сталь 45 ГОСТ 1050-88  

5. Рукоятка 1 СЧ 18 ГОСТ 1412-85  

6. Пружина 1 Дріт І-ІІ-1,4 ГОСТ 9389-75  

7. Штифт 5 Гх30 ГОСТ 3128-88 1 
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Варіанти 8, 18, 28, 32 

Виконати робоче креслення деталей 1 і 5 

Пневмоклапан редукційний. Пневмоклапан редукційний призначено 

для регулювання тиску в трубопроводі. Він приєднюється до 

трубопроводу з рідиною чи газом штуцером 5, який загвинчується в 

корпус 1. Необхідний тиск на виході клапана встановлюється 

повертанням кришки 2, яка, діючи на пружину 4, переміщує плунжер 3. 

Хід плунжера регулюється пробкою 8. Герметичність клапана 

забезпечується прокладками 6 та 7. 

Перелік деталей 

 №. Найменування Кільк. Матеріал  

1. Корпус 1 Ст 3 ДСТУ 2651:2005/ГОСТ 380-2005  

2. Кришка 1 Ст 3 ДСТУ 2651:2005/ГОСТ 380-2005  

3. Плунжер 1 Сталь 65Г ГОСТ 4543-71  

4. Пружина 1 Дріт І-ІІ-0,9 ГОСТ 9389-75  

5. Штуцер 2 Ст 3 ДСТУ 2651:2005/ГОСТ 380-2005  

6. Прокладка 2 Гума ГОСТ 7338-90  

7. Прокладка 1 Гума ГОСТ 7338-90  

8. Пробка 1 Ст 3 ДСТУ 2651:2005/ГОСТ 380-2005 
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СЛОВНИК ТЕРМІНІВ 
 
А 
Абревіатура (лат. Скорочую) - складноскорочене слово, утворене з перших букв 

словосполучення (наприклад, ІТ - інформаційні технології, САПР - система 

автоматизованого проєктування) або з його початкових слів. 

Абрис - обрис предмета, нанесений за допомогою ліній. 
Абсциса (лат. відрізана) — координата точки по осі Х у декартовій системі 

координат, що визначає її положення на площині або в просторі. 
Аксонометрія (грець. вимірюю) — спосіб зображення предметів на площині, що 

полягає в паралельному проектуванні на яку-небудь площину предмета разом з 

обраною системою координат. 

Алгоритм — система правил, що визначає дії чи операції, на основі послідовного 

виконання яких відбувається розв’язання поставленого завдання. 
Аналіз графічного складу зображення — визначення геометричних побудов, 

необхідних для побудови контура зображення. 
Аналогія (грець. відповідність) — подібність, схожість між предметами за певними 

ознаками. 

Апліката (лат. прикладений) — координата точки по осі г в декартовій системі 

координат, що визначає її положення у просторі. 

Апроксимація (лат. наближаюсь) — наближена заміна складних об’єктів іншими, 

більш простими (наприклад, заміна кривих ліній ламаними). 

Арабські цифри — назва десяти математичних знаків 0, 1, 2, З, 4, 5, 6, 7, 8, 9, за 

допомогою яких у десятковій системі числення записуються будь-які числа. 

Арка (лат. дуга, вигин ) — криволінійне перекриття прорізів у стіні (вікон, воріт, 

дверей) чи прольотів між двома опорами (колонами, стояками мосту). 

Архітектура (лат. будівничий) — мистецтво створення (проектування й побудови) 

будинків, споруд та їхніх комплексів, а також художній характер будівлі. 
Асиметрія (грець. нерозмірність, невідповідність) — відсутність або порушення 

симетрії. 

Б 
База (грець. основа) — основа або опора будь-чого. У кресленні базою називають 

вихідну поверхню, лінію чи точку, котра визначає положення деталі у механізмі 

(конструктивна база) чи при обробці або вимірюванні (технологічна база). 

Бісектриса (лат. розсікаю) — пряма, що проходить через вершину кута і ділить його 

навпіл. 

Багатогранник — геометричне тіло, з усіх боків обмежене плоскими 

многокутниками — гранями. 

Багатокутник — фігура, обмежена плоскою замкнутою ламаною лінією. 
В 
Вал — поширена в машинах і механізмах деталь, що передає обертальні зусилля чи 

підтримує інші деталі, які обертаються на ньому чи разом з ним (зубчасті колеса, 

шківи, зірочки тощо). 

Ватман (від імені власника англійської паперової фабрики) — цупкий папір 

найвищого гатунку для виконання креслень. 
Вектор — (лат. той, що несе) — відрізок прямої, що має певний напрям 

(направлений відрізок), який вказує стрілка на його кінці. 
Величина — узагальнене поняття таких конкретних понять (довжини, площі, об’єму, 

ваги), які можна виразити додатним відношенням однорідних їм величин, обраних за 

одиницю вимірювання. 



 

123 

Вигляд — зображення повернутої до спостерігача видимої частини поверхні 

предмета. Вигляд головний — зображення предмета на фронтальній площині 

проекцій, яке дає найбільш повне уявлення про його форму і розміри. Вигляд 

додатковий — зображення предмета або його частини, утворене на площині, яка не 

паралельна основним площинам проекцій. Вигляд місцевий — зображення окремої, 

обмеженої частини поверхні предмета. Вигляд основний — вигляд, утворений на 

одній з основних площин проекцій (горизонтальній, фронтальній чи профільній). 
Вигляд, одержаний на фронтальній площині проекцій — вигляд спереду (головний 

вигляд). Вигляд, одержаний на горизонтальній площині проекцій — вигляд зверху. 
Вигляд, одержаний на профільній площині проекцій — вигляд зліва . 
Видимість на кресленні — прийнята умовність зображення на кресленні видимих і 

невидимих контурів предметів. Проявом цієї умовності є зображення видимих 

контурів суцільною товстою основною лінією, а невидимих — штриховою. 
Вимірювання — знаходження значення фізичної величини дослідним шляхом за 

допомогою призначених для цього вимірювальних засобів. 
Вимірювання розміру — знаходження числового значення лінійної або кутової 

величини за допомогою вимірювального засобу. 
Виріб — предмет чи набір предметів, що підлягають виготовленню на підприємстві. 
Відрізок — частина прямої, обмежена з обох боків (позначають великими буквами, 

поставленими біля його кінців, наприклад А В). 

Вісь обертання — нерухома пряма лінія, навколо якої обертається твірна поверхні 

обертання. 
Вісь проекцій — лінія перетину двох взаємно перпендикулярних площин проекцій. 

Взаємозамінність — здатність однойменних і однотипних деталей займати своє 

місце у виробі при його складанні або під час ремонту без їх додаткової обробки, 

припасування чи регулювання. 

Г 
Геометрична побудова — сукупність графічних дій, спрямованих на утворення 

елемента контурах зображення на кресленні. 

Геометричне тіло — замкнута частина простору, обмежена плоскими або іншими 

поверхнями чи їх поєднанням. 
Геометрія — (грець. вимірювання Землі) — розділ математики, що вивчає просторові 

відношення і форми реального світу. 
Геометрія нарисна — наука, що пояснює і обґрунтовує способи побудови зображень 

просторових форм на площині і розв’язування на ній просторових задач. 
Готовальня — набір креслярських інструментів, зібраних у спеціальному футлярі. 

Грань багатокутника — плоский багатокутник, що є частиною поверхні 

багатокутника і обмежений його ребрами. 

Графік (грець. зображений) — графічне зображення кількісної залежності якого-

небудь явища чи процесу. 
Графіка (грець. пишу, креслю, малюю) — вид образотворчого мистецтва, основним 

зображувальним засобом якого є рисунок, виконаний на папері олівцем штрихами і 

лініями без застосування фарб. 

Графічний (грець. зображений) — накреслений, поданий у вигляді кресленнями 

рисунка. 
Д Декартова система координат — прямокутна система координат, призначена для 

визначення положення точки на площині (система двох координат) або у просторі 

(система трьох координат), у якій масштаби по всіх осях однакові. 

Деталювання — процес розробки і виконання креслень деталей за кресленням 

складальної одиниці. 
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Деталь — виріб, виготовлений з однорідного за найменуванням і маркою матеріалу 

без застосування складальних операцій. 
Диметрія — аксонометрична проекція з коефіцієнтами спотворення, однаковими по 

двох осях. 
Діагональ (грець. проведений від кута до кута) —відрізок прямої, що сполучає дві 

несуміжні вершини багатокутника. 

Діаметр (грець. поперечник кола) — найбільша з відстаней між двома точками кола. 

Вимірюється відрізком прямої, який з’єднує ці точки і проходить через центр кола. 
Дотична — пряма, що має із замкненою кривою лише одну спільну точку. 
Дотична до кола — пряма, що проходить через точку кола перпендикулярно до 

радіуса, проведеного в цю точку. 

Дюйм (гол. великий палець) — одиниця довжини в англійській і американській 

системах мір. Один дюйм дорівнює 25,4 мм. 

Е 
Елемент деталі — частина деталі певної форми та конструкції, призначена для 

виконання певної функції. До найпоширеніших елементів деталей належать фаски, 

канавки, проточки, пази, бур-тики, плоскі грані, рифлення тощо. 
Еліпс (грець. нестача) — плоска замкнута крива у вигляді овалу. 
Ескіз — графічний документ тимчасового користування, виконаний від руки без 

використання креслярських інструментів, в оковимірному масштабі зі збереженням 

приблизної пропорційності елементів зображуваного предмета і дотриманням правил 

виконання і оформлення креслень. 

З 
Зазор — додатна різниця між двома спряженими поверхнями деталей, що забезпечує 

можливість їх відносного переміщення у з’єднанні. 
Заокруглення — плавний перехід по дузі кола від одного елемента контура 

зображення до іншого. 

З’єднання деталей — декілька деталей, скріплених між собою певним способом з 

метою утворення деякої частини виробу. 

З’єднання нерознімне — з ’єднання деталей, що не передбачає можливості їх 

розбирання, тобто їх не можна розібрати без пошкодження або руйнування самих 

деталей чи елементів, що їх скріплюють. 

З’єднання рознімне — з ’єднання деталей, повторне складання і розбирання яких 

можливе без пошкодження чи руйнування самих деталей і елементів, що їх 

скріплюють. 
Зображення — графічне відображення форми предмета у визначеному масштабі, 

виконане встановленим способом проєціювання і призначене для визначення 

потрібних геометричних властивостей предмета. 

Зображення головне — зображення предмета, утворене на фронтальній площині 

проекцій. 
Зображення наочне — зображення, призначене давати цілісне просторове уявлення 

про об’ємний предмет. 

І 
Ізометрія — аксонометрична проекція з коефіцієнтами спотворення, однаковими по 

всіх трьох осях. 

К 
Квадрат — прямокутник, у якого всі сторони однакові. 
Коефіцієнт спотворення — відношення довжини проєкції відрізка до справжньої 

довжини цього відрізка. 
Кола концентричні — кола різних радіусів, що проведені з одного центра. 
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Коло — плоска замкнута крива, всі точки якої однаково віддалені від її центра. 

Компоновка креслення — раціональне розміщення зображень на полі креслення для 

якнайповнішого і рівномірного, використання його площі. 
Компонувати — утворювати з окремих частин доцільне поєднання. 
Конструкція (лат. побудова, складання) — побудова, взаємне розміщення частин 

виробу, його склад. 

Конструювання — створення конструкції виробу відповідно до проекту або 

розрахунків. 
Контур (франц. обрис) — обрис якого-небудь предмета, лінія, яка окреслює форму. 
Контур зображення — сукупність геометричних елементів, що окреслюють певне 

зображення на кресленні. 

Конус круговий — геометричне тіло, обмежене замкнутою конічною поверхнею і 

круглою основою, яка перетинає всі її твірні. 
Конусність — відношення діаметра кола основи прямого конуса до його висоти, а 

для зрізаного конуса — відношення різниці діаметрів кіл основ до висоти (відстані 

між центрами цих основ). 
Конфігурація (лат. надання форми, розміщення) — зовнішній вигляд, обрис, а також 

взаємне розміщення яких-небудь предметів або їх частин. 
Координата— число, яким визначають положення точки на прямій, площині, в 

просторі. 

Копія — точне відтворення якого-небудь документа чи зображення (графічного, 

текстового тощо). 
Косинець — креслярський інструмент у вигляді плоского прямокутного трикутника 

для проведення ліній і побудови кутів на кресленні. 

Креслення — технічний документ, що містить графічні зображення та символи і 

призначений для точного відображення суттєвих просторових ознак об’єкта 

(зовнішнього вигляду, будови, розмірів тощо). 

Креслення деталі — графічний документ, що містить зображення деталі і всі інші 

дані, необхідні для її виготовлення і контролю. 

Креслення складальне — графічний документ, що містить зображення складальної 

одиниці та інші дані, потрібні для її складання (виготовлення) і контролю. 
Креслярське приладдя — інструменти і пристрої для виконання креслярських 

графічних робіт. 
Круг — частина площини, яка обмежена колом і містить його центр. 

Куб — правильний багатокутник, поверхню якого утворюють шість квадратів. 
Кут двогранний — фігура, утворена двома півплощинами (гранями), які виходять із 

спільної прямої (ребра). 
Кут плоский — фігура, утворена двома променями (сторонами), що виходять з однієї 

точки (вершини). 

Л 
Лекало — креслярський інструмент у вигляді фігурної лінійки для проведення або 

перевірки на кресленнях кривих ліній. 
Лінії побудови — лінії, якими попередньо виконують графічні побудови зображень на 

кресленнях. 
Лінійка — креслярський інструмент, за допомогою якого проводять лінії на площині і 

виконують лінійні вимірювання. 
Лінія — множина всіх послідовних положень точки, що рухається. За визначенням 

Евкліда, «лінія — це довжина без ширини». 

Лінія крива — лінія, що утворюється, коли рухома точка весь час змінює напрям руху. 
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Лінія ламана — лінія, утворена різно направленими відрізками прямої, які не 

перетинаються між собою. 
Лінія лекальна — лінія змінної кривизни, яку проводять за допомогою лекала. 
Лінія плоска — лінія, у якої всі точки належать одній площині. 
Лінія проекційного зв’язку — лінія, що сполучає проєкції точки на виглядах 

креслення. 

Лінія пряма — лінія, що утворюється, коли рухома точка має незмінний 

прямолінійний напрям руху. 

М 
Макет — об’ємний засіб навчання, який відображає тільки зовнішній вигляд 

натуральних об’єктів, не пояснюючи їх внутрішнього змісту. 

Масштаб — відношення розмірів на кресленні до дійсних розмірів зображеного на 

ньому предмета. 

Н 
Нанесення розмірів — проведення виносних і розмірних ліній і постановка розмірних 

чисел відповідно до існуючих вимог і правил. 
Наочність — особливість графічного зображення, що дає можливість полегшувати 

уявлення про зображений предмет. 

О 
Об’єкт — фрагмент реальності, на яку спрямована активність пов’язаного з нею 

суб’єкта. 
Обрис поверхні — зовнішній контур поверхні на її проєкції. 
Овал — опукла геометрична фігура, обмежена попарно спряженими дугами кіл, 

центри яких знаходяться всередині фігури. 

Олівець— графітовий стержень у спеціальній оправі для проведення ліній і нанесення 

написів на папері. 
Ордината— координата точки по осі у в декартовій системі координат, що визначає її 

положення на площині або у просторі. 
Оригінал (лат. первісний) — справжній документ. 

(текстовий, графічний), призначений для відтворення в копіях. 
Основний напис (кутовий штамп) — таблиця встановленої форми, розміщена у 

правому верхньому куті поля креслення, до якої заносять відомості про осіб, що 

мають відношення до виконання креслення, назву зображеного на креслені виробу та 

деякі інші дані, необхідні для кращого розуміння креслення. 

П 
Папір креслярський — папір, призначений для виконання креслярських робіт. 

Паралелепіпед — призма, основою якої є паралелограм (зокрема квадрат, ромб, 

прямокутник). 

Паралелепіпед прямокутний — паралелепіпед, у якого бічні ребра перпендикулярні 

до площини основи. 
Паралелограм — чотирикутник, у якого протилежні сторони паралельні. 
Паралельні прямі — прямі, що лежать в одній площині і не перетинаються (тобто не 

мають спільних точок). 

Переріз — зображення фігури, утвореної уявним перерізуванням предмета січною 

площиною. На перерізі показують тільки те, що знаходиться в січній площині. 
Периметр (грець. вимірюю навколо) — довжина замкнутого контура, наприклад, 

сума всіх сторін многокутника. 
Перпендикулярн і прямі — прямі, що перетинаються під прямим кутом. 

Перспектива (франц. дивлюсь наскрізь, ясно бачу) —система зображення предметів 

на площині способом центрального проєціювання. 
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Піраміда — багатогранник, одна грань якого (основа) є многокутник, а всі інші грані 

(бічні) — трикутники із спільною вершиною. За кількістю кутів основи розрізняють 

піраміди трикутні, чотирикутні і т.ін. 
Піраміда зрізана — частина піраміди, обмежена основою, частинами бічних граней і 

перерізом піраміди площиною, паралельною основі. 
Планіметрія — розділ елементарної геометрії, в якому вивчаються властивості фігур, 

що лежать у площині. 
Плоский предмет — предмет, що має незначну товщину (висоту), яка в багато разів 

менша за його довжину і ширину. 
Площа — одна з кількісних характеристик плоских геометричних фігур і поверхонь. 

Площа будь-якої плоскої фігури визначається як частина площини, обмежена плоскою 

замкнутою лінією. 

Площина — найпростіша поверхня, положення якої в просторі визначається трьома 

точками, що не лежать на одній прямій. 

Площина проекцій — площина, на якій одержують проекцію. 
Площина січна — уявна площина, якою умовно розрізають предмет у тому місці, де 

необхідно виявити його форму. 
Поверхня — множина всіх послідовних положень лінії, що рухається. У більш 

загальному випадку поверхню можна розглядати як спільну частину двох суміжних 

частин простору або ще як межу геометричного тіла. За визначенням Евкліда, 

«поверхнею є те, що має тільки довжину і ширину». 
Поле креслення — місце всередині рамки креслення. 
Призма — багатогранник, дві грані якого (основи) є рівними многокутниками з 

відповідно паралельними сторонами, а всі інші грані (бічні) — паралелограмами. За 

кількістю бічних граней призми поділяють на тригранні, чотиригранні і т.ін. 
Призма пряма — призма, у якої бічні грані перпендикулярні до основи. 
Проекція — зображення просторової форми, яке дістали проєктуванням її на будь-яку 

поверхню. 
Проекція аксонометрична — наочне зображення, утворене на основі паралельного 

проєктування предмета разом з обраною системою координат на яку-небудь площину. 
Проекція прямокутна — проекція об’ємного предмета на площині, утворена 

прямокутним проєктуванням. 

Проєктування — процес утворення зображення просторової форми на будь-якій 

поверхні за допомогою світлових чи уявних зорових (проєктуючих) променів. 

Проєктування центральне — спосіб проєктування, при якому всі проєктуючі 

промені виходять з однієї точки — центра проєктування. 

Проєктування паралельне — спосіб проєктування, при якому всі проеціюючі 

промені паралельні між собою і одночасно паралельні певному напряму 

проєктування. 
Проєктування прямокутне — вид паралельного проєктування, при якому напрям 

проєктування перпендикулярний до площини проекцій. 
Промінь — частина прямої, обмежена з одного боку точкою (напів-пряма). 
Промінь проеціюючий — уявний промінь, проведений через об’єкт проєктування у 

напрямі площини проекцій до зустрічі з нею. 
Прямокутник — паралелограм, у якого всі кути прямі. 
П’ятикутник — плоска фігура, обмежена замкнутою ламаною лінією з п’яти 

відрізків прямої. 

Р 
Рамка креслення — розміщений на певній відстані від країв аркуша прямокутник, 

який обмежує місце виконання креслення. 
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Рейсшина — спеціальна креслярська лінійка для виконання геометричних побудов, 

яка забезпечує високу точність проведення паралельних ліній. 
Рисунок технічний — наочне (аксонометричне) зображення предмета, виконане від 

руки, з додержанням його пропорцій в розмірах на око. 
Різьба — утворені на зовнішній чи внутрішній поверхні деталі однакові за формою і 

розмірами гвинтові виступи і канавки. 

Розгортка багатогранника — сукупність многокутників, що утворюють його грані, 

суміщених із однією площиною. 
Розгортка поверхні — плоска фігура, що утворюється, коли поверхню тіла розрізати 

вздовж якоїсь лінії і сумістити з площиною. 
Розмір — кількісний вираз лінійної або кутової величини. 

Розміри на кресленні — числові дані в певній системі одиниць, що характеризують 

лінійні та кутові величини зображеного виробу і його елементів і не залежать від 

масштабу й точності виконання креслення. 

Розмітка — нанесення на заготовку плоскої деталі контурів її зображення, осьових, 

центрових та інших ліній і знаків. 
Розрив — умовний спосіб скорочення на кресленнях зображень довгих виробів. 
Розріз — зображення предмета, уявно розрізаного січною площиною, на якому 

зображують те, що знаходиться в січній площині і поза нею. 

Ромб — паралелограм, у якого всі сторони однакові. 

С 
Сегмент (лат. відрізок, смуга) — плоска фігура, обмежена дугою кривої та хордою, 

що стягує її кінці. 

Сегмент круговий — частина круга, обмежена дугою його кола і хордою, що стягує 

цю дугу. 
Сектор (лат. той, що розсікає) — частина плоскої фігури, обмежена двома 

наиівпрямими, що виходять із внутрішньої точки фігури, і дугою контура. 

Сектор круговий — частина круга, обмежена двома його радіусами і дугою кола 

цього круга. 

Символ (грець. знак, прикмета, ознака) — умовне позначення будь-якого предмета, 

величини, явища (символи математичні, хімічні, логічні, графічні). 
Симетрія (грець. співрозмірність) — властивість геометричних фігур, яка полягає у 

чіткій відповідності розміщення їх парних частин відносно деякої середньої 

(центральної) лінії. 

Складальна одиниця — виріб, складові частини якого підлягають з ’єднанню між 

собою за допомогою складальних операцій. 

Складальне креслення — графічний документ, який містить зображення складальної 

одиниці та інші дані, потрібні для складання (виготовлення) і контролю. 

Специфікація — технічний документ у вигляді таблиці, в якому наводиться перелік 

частин складальної одиниці. 
Спряження ліній — плавний перехід між двома лініями (між двома прямими, між 

прямою і дугою або між двома дугами) у вигляді дуги кола. 
Стандарт (англ. норма, зразок, мірило) — нормативно-технічний документ, який 

встановлює єдині обов’язкові вимоги до чогось (наприклад, вимоги до виконання та 

оформлення креслень). 
Стереометрія — розділ елементарної геометрії, в якому вивчаються властивості 

просторових фігур. 
Стрілка — гостре закінчення розмірної чи вказівної лінії на кресленні. 

Сфера — поверхня, всі точки якої рівновіддалені від однієї точки — центра сфери. 
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Схема технічна — графічний документ, на якому показано у вигляді умовних 

зображень і позначень складові частини виробу і зв’язки між ними.  

Т 
Твірна — лінія, яка, переміщуючись у просторі, утворює поверхню. 
Технічний рисунок — наочне (аксонометричне) зображення предметів, побудоване 

від руки, без застосування креслярських інструментів, в оковимірному масштабі. 

Топографія — прикладний розділ геодезії, що вивчає методи зйомки місцевості з 

метою зображення її на плані. 
Транспортир — креслярський інструмент, призначений для вимірювання і побудови 

кутів на кресленні. 
Трапеція — чотирикутник, у якого дві протилежні сторони паралельні (основи), а дві 

інші — не паралельні (бічні сторони). 

Трапеція рівнобічна — трапеція, у якої бічні сторони однакові. 
Трафарет — пластинка з металу чи пластмаси, в якій прорізані фігури, букви, 

символи тощо, призначені для відтворення. 
Трикутник — частина площини, обмежена трьома відрізками прямих (сторони 

трикутника), які попарно мають по одному спільному кінцю (вершини трикутника). 

Трикутник гострокутний — трикутник, у якого всі кути гострі. Трикутник 

рівнобедрений — трикутник, у якого дві сторони однакові. Трикутник 

рівносторонній — трикутник, у якого всі сторони однакові. Трикутник 

прямокутний — трикутник, у якого один кут прямий. 
Трикутник тупокутний — трикутник, у якого один кут тупий. 
Ф Фігура — зовнішній обрис, вигляд, форма предмета. Фігура геометрична — 

конкретно визначена сукупність точок, ліній або поверхонь (наприклад, трикутник, 

трапеція, піраміди тощо).  
Фігура плоска — фігура, всі точки якої належать одній площині. 
Формат креслення — встановлені розміри аркуша креслярського паперу. 

Х Хорда (грець. струна) — відрізок прямої, що сполучає дві довільні точки кривої 

лінії. 

Ц 
Циліндр (грець. катаю, кручу) — геометричне тіло, обмежене замкнутою 

циліндричною поверхнею і двома паралельними круглими основами, віддаль між 

якими називають висотою циліндра. 
Циліндр похилий — циліндр, у якого твірні не перпендикулярні до його основи. 

Циліндр прямий — циліндр, у якого твірні перпендикулярні до його основи. 
Циркуль коловий (лат. коло, круг) — креслярський інструмент для проведення кіл 

заданих розмірів. 
Ч Чотирикутник — плоска фігура, утворена замкнутою лінією, яка складається з 

чотирьох ланок. 

Ш 
Шаблон (нім. взірець, зразок) — інструмент у вигляді плоскої пластини певної форми 

і розмірів (інколи з прорізами), призначений для проведення кривих ліній або деяких 

складних контурів на кресленнях. 

Шестикутник — плоский многокутник, який має 6 сторін. 
Шестикутник правильний — шестикутник, у якого всі сторони і кути однакові між 

собою. 
Шрифт креслярський — упорядкована сукупність літер, цифр і знаків, призначених 

для виконання написів і позначень на всіх видах креслень і технічних документах. 

Штриховка — умовне графічне позначення матеріалів на кресленні за допомогою 

ліній і штрихів. 
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