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Тема уроку: Побудова третьої проекцій деталі за двома заданими . 

Практична робота: Побудова третьої проекцій деталі за двома заданими  
Мета уроку: освітня: закріпити знання учнів у побудові третьої проекцій деталі за двома 

заданими;виховна: виховання акуратності; розвитку: логічного та аналітичного  мислення, 

просторової уяви. 

Тип уроку: практична робота. 

Обладнання та засоби навчання: презентація, картки-завдання 

 

ХІД УРОКУ 

1. Організаційна частина. (5.. хв) 

1.1 Перевірка наявності учнів. 

1.2 Перевірка готовності учнів до занять. 

2. Формування нових знань. (30..хв) 

2.1.Актуалізація опорних знань учнів. 

2.2 Повідомлення теми та освітньої мети. 

 

Щоб побудувати третю проекцію за двома даними, необхідно спочатку добре уявити 

зображення деталі. При цьому слід будувати проекції в проекційному зв'язку (рис. 1), 

застосовуючи вісь У під кутом 45° (рис. 2). Лінії проекційного зв'язку роблять тонкими під 

прямим кутом до осьових X, У, Z, і на їх перетині утворюється третя проекція. Далі необхідно 

навести контури деталі суцільною товстою лінією. 

 



  

Для правильного відтворення і розуміння всіх зображень, їх потрібно виконувати згідно 

з відповідними стандартами ЄСКД (Єдиної Системи Конструкторської Документації). 

У проекційному кресленні здебільшого не проводять осі проекцій і на кресленні 

відсутні літери, якими позначають проекції всіх точок, що визначають форму тіла, яке 

вивчають. У кресленні в окремих випадках буває достатньо однієї проекції. Цього досягають 

спеціальними умовними позначеннями. 

 

Практична робота: Побудова третьої проекцій деталі за двома заданими  
1. На форматі А4 виконати креслення рамки та штампу. 

2. За двома виглядами моделі (головний вигляд і вигляд зверху) побудувати третій 

вигляд (вигляд зліва) 

3. Варіант завдання взяти відповідно списку. 

4. Габаритні розміри моделі взяти такі, як на прикладі виконання завдання. 

5. Складові елементи моделі накреслити пропорційним збільшенням графічної умови.  

6. Вважаючи, що креслення виконане в масштабі 1:1, нанести всі потрібні розміри. 

7. Приклад виконання в кінці уроку. 



 



 

 



 

 



 

 

Зразок виконання далі (ізометрію не виконувати): 



 

Виконану практичну роботу надіслати на ел.почту: maletz_natasha@ukr.net 

mailto:maletz_natasha@ukr.net

