
Урок № 2   група ЕМ -13     2.11.2020 

Тема. Правила оформлення креслень. Формати креслень. Робоче поле та рамка 

креслень. Основний напис. Практична робота: виконання основного напису. 

Побудова лінії креслення згідно вимог ЄСКД. 

І . Актуалізація опорних знань 

Запитання до групи 

1. Що таке креслення і де їх застосовують? 

2. Як називають креслення, виконане від руки, без застосування креслярських 

інструментів? 

3. Що називають наочним зображенням? 

4. Якими державними документами визначаються єдині правила виконання та 

оформлення креслень? 

5. У яких галузях господарства і у який час стали застосовувати креслення в 

Європі і в Росії? 

Викладач підбиває підсумок повторення, узагальнює відповіді, відзначає 

активних та пасивних учнів, рівень їх підготовки. 

ІІ. Мотивація навчальної діяльності. Слово викладача 

     Уявіть, що було б, якби кожен інженер або кресляр виконував і оформляв 

креслення по-своєму, не дотримуючись єдиних правил. Такі креслення не змогли 

б зрозуміти інші. Щоб уникнути цього, в СРСР (до якого належала й Україна) 

були прийняті і діють зараз у нашій країні державні стандарти Єдиної системи 

конструкторської документації (ЄСКД). На попередньому уроці ми вже згадували 

про ці стандарти, сьогодні ми ознайомимося з ними більш докладно, звернемо 

особливу увагу на стандарти оформлення креслень. 

IІІ. Сприйняття й осмислення нового матеріалу 

 Лекція (з демонстрацією креслень). Стандарти ЄСКД — це нормативні 

документи, які встановлюють єдині правила виконання й оформлення 

конструкторських документів у всіх галузях промисловості. 

До конструкторських документів відносять креслення деталей, складальні 

креслення, схеми, деякі текстові документи та ін. Стандарти встановлені не тільки 

на конструкторські документи, але й на окремі види продукції, що випускається 

підприємствами нашої країни. Державні стандарти (ДержСТ) обов’язкові для всіх 

підприємств і окремих осіб. Кожному стандарту привласнюється свій номер з 

одночасною вказівкою року його реєстрації. 

Стандарти час від часу переглядають. Зміни стандартів пов’язані з розвитком 

промисловості та вдосконаленням інженерної графіки. 

Вперше в нашій країні стандарти на креслення під назвою «Креслення для всіх 

видів машинобудування» були введені у 1928 р. Надалі вони замінювалися 

новими. Стандарти оформлення креслень. Формати креслення та інші 

конструкторські документи промисловості та будівництва виконують на аркушах 

певних розмірів (див. таблицю). 

 

Формати креслень 

Назва 

формату                 

 

          А4           А3     А2      А1        А0 



Розмір 

формату 

(мм) 

   210х297 420х297   420х594 841х594 841х1189 

На уроках ви будете використовувати формат А4, сторони якого 297×210мм. 

Кожне креслення повинне мати рамку, яка обмежує його поле (рис. 1). Поля 

мають бути такі: ліве — шириною 20 мм (це смужка для підшивання документа), 

а інші (зверху, праворуч і знизу) — 5 мм від зовнішнього обрамлення, яке 

виконується суцільною тонкою лінією. Рамку виконують суцільною товстою 

основною лінією, товщина якої повинна бути однаковою з товщиною лінії, 

прийнятої для зображень на кресленні. 

Рис. 1. Розташування рамки та основного напису на аркушах (рис.1) 

На кресленнях у правому нижньому куті розташовують основний напис (рис. 2) 

Рис. 2. Зразок заповненого основного напису 

Форму, розміри і зміст встановлює стандарт. На навчальних кресленнях ви 

виконуватимете основний напис у вигляді прямокутника зі сторонами 22 × 145. 

Виробничі креслення розташовують на аркушах формату А4 тільки вертикально, 

а основний напис на них — тільки уздовж короткої сторони. На кресленнях інших 

форматів основний напис можна розташовувати як уздовж довгої, так і уздовж 

короткої сторони. 

Як виняток, на навчальних кресленнях формату А4 основний напис дозволено 

розташовувати як уздовж довгої, так і уздовж короткої сторони аркуша. 

Рамку і графи основного напису виконують суцільною товстою лінією. 

ІV. Закріплення знань 

 Практичне завдання 

На аркуші креслярського паперу формату А4 викреслити рамку та графи 

основного напису креслення. Побудова лінії креслення згідно вимог ЄСКД. 

Викладач дізнається в учнів, які запитання виникли у них під час вивчення нового 

матеріалу і повідомляє, що зараз вони виконуватимуть свою першу роботу з 

креслення — оформлення формату А4. Викладач зауважує, що оскільки учні ще 

не вміють писати креслярським шрифтом, то їхня робота продовжиться і на 

наступних уроках. Викладач пропонує узяти чистий альбомний аркуш і 

виконувати побудови вслід за ним, попереджує: «При виникненні утруднень 

відразу звертайтеся до мене по допомогу». 

Запитання до групи 

1. Які розміри має аркуш формату А4 з написами? 

2. На якій відстані від зовнішньої рамки обрамлення слід проводити лінії рамки 

креслення? 

3. Де розташовують основний напис на кресленні? Назвіть його розміри. 

4. Як підготувати до роботи креслярський циркуль? Як проводять ним дуги кіл? 

5. Як підготувати до роботи олівець? Які бувають олівці за твердістю? 

V. Домашнє завдання 

Прочитати та проаналізувати матеріал в підручнику В.К. Сидоренко на стор. 27–

29. Відповісти на запитання в тексті 

Приготувати креслярські інструменти: олівці (твердий, м’який), косинці (30°, 

45°), лінійку, циркуль для побудови паралельних ліній під кутом 30°, 45°, 90° 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


