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Семестр у якому можливе 
(планується) вивчення 
дисципліни 

1 курс, 1 та 2 семестр. 

Факультети/ННЦ, студентам 
яких пропонується вивчити 
дисципліну 

Факультет «Промислове та цивільне будівництво», ННЦ 
«Мости та тунелі», «Організація будівництва та експлуатації 
доріг». 

Перелік компетентностей та 
результатів навчання, що 
забезпечує дисципліна 

Курс дисципліни покликаний для: 

 - оволодіння студентами основами знань, необхідних для 
виконання і читання проекційних зображень будь-яких 
геометричних та технічних об'єктів;  

 - вивчення методів розв'язку позиційних та метричних 
задач з просторовими геометричними об'єктами за їх 
проекціями па комплексному кресленні; 

- формування у студентів елементів просторового 
мислення, розширення їх світогляду в напрямку 
предметно-інженерної діяльності;  

- отримання студентам знання, уміння та навички 
виконання та читання технічних креслень, які 
застосовуються при проектуванні та будівництві мостів, 
тунелів та інших інженерних споруд залізничного та 
автомобільного транспорту. 

Опис дисципліни 
Попередні умови, необхідні для 
вивчення дисципліни 

Знання з математики, фізики, обчислювальної техніки. 
 

 

Основні теми дисципліни 1. Комплексні рисунки (епюри) точок . 
2. Комплексні рисунки прямих . 
3. Комплексні рисунки площин . 
4. Способи перетворення проекцій . 
5. Проекції кривих ліній та поверхонь. 
6. Многогранники. 
7. Переріз поверхонь площиною . 
8. Перетин поверхонь. 
9. Проекційне креслення. Аксонометрія . 
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Мова викладання Українська. 
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