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Викладач: Малець Наталя Олексіївна 

Предмет: Будівельне креслення 

Група № 31 

Урок № 1-2 

Тема уроку: Основні поняття 

  Основні вимоги до оформлення робочих креслень 

  Особливості будівельних креслень 

  Формати, масштаби 

  Виконання основного напису 

Мета уроку: повторити та закріпити досягнення учнів за попередніми 

темами; уточнити та поглибити попередньо засвоєні знання, 

ознайомити учнів з властивістю кольору – насиченістю; розвивати 

аналітичне мислення, професійні навички, тренувати увагу, пам'ять; 

виховувати професійну культуру, уважність, старанність, вміння 

зосереджуватися, приймати самостійно конструктивні рішення. 

Матеріали уроку: 

Основні поняття 

Архітектурно-будівельні креслення, у яких подано відомості про 

будинок чи споруду в цілому. До них належать плани фундаментів, усіх 

поверхів, розрізи, фасади, конструктивні деталі т.д. 

Фундамент - конструктивний елемент, що сприймає навантаження від 

інших конструкцій і передає її на ґрунт. За формою фундаменти бувають 

стрічкові, які споруджуються по периметрі стін, і стовпчасті - під окремі 

опори. 

Стіни діляться на зовнішні й внутрішні. Зовнішні стіни виконують 

функцію конструкцій, що відгороджують. Внутрішні стіни (перегородки) 

розділяють внутрішній простір на приміщення. Стіни називаються несучими 

(капітальними), якщо вони приймають навантаження від інших конструкцій 

будинку й передають його на фундаменти. 

Перекриття - внутрішня горизонтальна конструкція, що розділяє 

будинок на поверхи, сприймає навантаження від устаткування приміщень і 

передає його на стіни або опори. 

Покриття - верхня конструкція, що відокремлює внутрішній простір 
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спорудження від зовнішнього середовища й захищає його від атмосферних 

явищ (опадів, вітру). 

Сходові клітки, сполучають суміжні поверхи в двоповерхових і 

багатоповерхових будовах. 

Дверні і віконні блоки заповнюють спеціальні отвори в стінах і 

призначені для з'єднання суміжних приміщень і доступу світла до них. 

Основні вимоги до оформлення робочих креслень 

При виконанні будівельних креслень варто керуватися державними 

стандартами (ГОСТ): «Система проектної документації для будівництва» 

(СПДБ), «Єдина система конструкторської документації» (ЄСКД), 

стандартами СЕВ, будівельними нормами та інструкціями (БН). (табл. 1.1). 

Таблиця 1.1 

 

Основне призначення стандартів СПДБ полягає у встановленні 

єдиних правил виконання, оформлення й використання проектної 

документації. Стандарти СПДБ доповнюють державні стандарти Єдиної 

системи конструкторської документації (ЄСКД) з урахуванням специфіки 
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проектної документації для будівництва [2]. 

Особливості будівельних креслень 

До складу основного комплекту робочих креслень архітектурних 

рішень (АР), які вивчаються студентами входять: загальні дані по робочих 

кресленнях, план поверху, розріз, фасад. 

Різниці технологічного, конструктивного, термінологічного й ін. 

характеру не дозволяють використовувати єдині стандарти для виконання 

машинобудівних і будівельних креслень. 

Будівельні креслення виконуються на основі правил, встановлених 

стандартами ЄСКД, однак їхнє оформлення містить деякі відхилення [1].  

Суть їх полягає в наступному: 

 у машинобудівному кресленні всі види виконуються в тому самому 

масштабі й розташовуються на аркуші креслення в проекційному зв'язку 

один з одним, а в будівельних кресленнях фасад може виконуватися в 

більшому масштабі, і тоді виключається можливість витримувати 

проекційний зв'язок видів один з одним. У тих 

 же випадках, коли масштаб для різних видів залишається загальним, 

збереження проекційного зв'язку між окремими проекціями обов'язково; 

 направлення погляду для розрізів приймають за планом знизу нагору й 

праворуч ліворуч; 

 при виконанні розрізів елементи конструкцій, що попадають у перетин, 

виконують суцільною основною лінією, а елементи, що лежать за січною 

площиною - суцільною тонкою лінією; 

 у перетинах конструктивних елементів на розрізах будинку (стін і колон) 

наносять координаційні осі; вертикальні осі позначаються зліва направо 

арабськими цифрами; горизонтальні - знизу нагору російською (А,Б,В,Г та 

ін.); 

 на будівельному кресленні немає штрихових ліній. Елементи, на даному 

зображенні невидимі, на кресленні не показуються. 

 зображення до осі симетрії планів і фасадів креслень будинків і 
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споруджень, а також схем не допускається. 

 розміри на будівельних кресленнях можуть бути виражені не тільки в 

міліметрах, але іноді в сантиметрах і метрах. Як правило, на планах і 

розрізах будинків розміри наносять у міліметрах, а на генеральних планах - 

у метрах. Мітки рівня від чистої підлоги - у метрах, а елементів будинків 

іноді в сантиметрах. Площі кімнат, цехів проставляють у квадратних 

метрах. На фасадах будинків розміри не наносять. 

 

Формати, масштаби 

При оформленні будівельних креслень варто застосовувати ті ж 

формати, що й для машинобудівних креслень (ГОСТ 2.301-68). 

У будівельному кресленні рекомендується застосовувати масштаби 

відповідно до ГОСТ 2.302-68 [2]: 

план місцевості 1:5000, 1:10 000; генеральний план ділянки 1:500, 1:1 

000; плани будинків 1:100, 1:200, 1: 400; розрізи й фасади 1 :100, 1: 200; 

деталі основних конструкцій 1:20, 1:50; деталі особливо відповідальних 

частин 1:5; 1:10; схеми 1:50 або 1: 200. 

Наведені масштаби показують, що будівельні креслення виконують у 

досить дрібних масштабах. Тільки деталі особливо відповідальних частин 

виконують у масштабах, які часто зустрічаються в машинобудівному 

кресленні. 

Виконання основного напису 

Основні написи виконують відповідно до ГОСТ 21.103 - 78 

суцільними основними й суцільними тонкими лініями [6]. На рис.2.1 

наведена форма основного напису і її розміри для аркушів основного 

комплекту робочих креслень споруджень. 
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У графах основного напису студенти вказують: 

1. - позначення документа: БК 03.012.01, що означає: БК - 

будівельне креслення, 03 - номер завдання, 012 - варіант, 01 - номер 

аркуша в завданні; 

2. - найменування об'єкта будівництва, до складу якого входить 

будинок (спорудження); 

3. - найменування будинку (спорудження); 

4. - найменування зображень, поміщених на даному аркуші; 

5. - умовна позначка стадії проектування: П - для проектної 

документації; Р – для робочої документації; 

6. - порядковий номер аркуша (на документах, що складаються з 

одного аркуша, графу не заповнюють); 

7. - загальне число аркушів документа (графу заповнюють тільки на 

першому аркуші); 

8. - група, в якій навчається учень; 

9. - характер виконаної роботи (розробив, перевірив); 

10…12- посади, прізвища, підпису виконавців і інших осіб, 

відповідальних за зміст документа, дати підписання документа. 

13…17 - графи таблиці для внесенні змін в інформацію. 

 

Товщина лінії в основному написі, рамки аркушів приймається 
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близько 0,8 мм. Розмір шрифту на будівельних кресленнях рекомендується 

наступний: найменування інституту, групи, аркуша, об'єкта й т.п. - 5 або 7 

мм, інші написи - 3,5 або 5 мм; 

 

Лінії креслення 

Всі графічні елементи креслення обводять лініями відповідного 

написання, товщини й призначення (ГОСТ 2.303-81) [4]. 

Залежно від розміру й складності зображення, а також від формату 

креслення товщину S основної лінії приймають від 0,5 до 1,4 мм. Товщина 

ліній того самого найменування повинна бути однакова для всіх зображень 

на даному кресленні, що вичерчують в однаковому масштабі. На 

будівельних кресленнях більш товстою лінією показують рівень землі на 

розрізі й лінію основи на фасаді S = 1...1,5 мм. 

На відміну від машинобудівного креслення, будівельний 

виконують більш тонкими лініями. Товщина ліній, що використовують, 

залежить від виду креслення, масштабу 

зображення, матеріалу конструкцій, спеціальних архітектурних 

вимог. 

Товщина допоміжних ліній приймається наступна: товщина лінії 

рамки аркушів, лінії основного напису, основного членування таблиць 

експлікацій, специфікацій близько 0,8 мм. 

На розрізах лінії видимих контурів об'єкта, що розташовуються за 

січною площиною, допускається вичерчувати тонкою суцільною лінією. 

Контур перетину, що входить до складу розрізу, обводять основною 

лінією. 

Довгі лінії обриву варто проводити через все зображення. Контур 

накладеного перетину обводять суцільною тонкою лінією, в окремих 

випадках на архітектурно- будівельних кресленнях - суцільною товстою 

лінією. 

 

Шрифти креслярські 
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Шрифти для написів на будівельних кресленнях приймають за 

ГОСТ 2.304—81, з нахилом в 75° або без нахилу [4]. На кресленнях 

промислових будинків написи рекомендується виконувати прописними 

буквами. 

Розмір шрифту для різних написів на будівельних кресленнях 

рекомендується наступний: 

а) у найменуванні основних креслень і таблиць - 5 або 7 мм, 

другорядних креслень, текстових вказівках і т.п. - 3,5 або 5 мм, цифрові 

дані для заповнення таблиць - 3,5 мм; 

б) у позначенні координаційних осей, посилального й 

нумераційного маркування складальних одиниць, номерів позицій при 

діаметрі кружків 5-9 мм розмір шрифту - 3,5 мм; 12 мм і більше - 5 або 7 

мм; 

в) висота розмірних чисел на кресленнях - 3,5 мм. 

Розмір шрифту для інших написів приймається залежно від 

масштабу й насиченості креслення. Написи розташовують над 

зображенням з мінімальним розривом. Найменування зображень і 

заголовки текстових вказівок, як правило, підкреслюють суцільною тонкою 

лінією. Найменування відомостей, специфікацій і інших таблиць не 

підкреслюють. 

 

 

Перевірка знань: 

1. Які є формати? 

2. Основні вимоги до креслень? 

3. Що ви знаєте про масштаби?  

4. Що таке штамп? Як його оформляти? 

5. Які лінії креслення ви знаєте? 

6. Що ви знаєте про креслярські шрифти ? 
7.  

 


