


1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ 

Програма розроблена на підставі Умов прийому на навчання для здобуття 

вищої освіти та Правил прийому на навчання для здобуття вищої освіти в  

Національному університеті водного господарства та природокористування.  

Вступний іспит із креслення проводиться для вступників на основі повної 

загальної середньої освіти прийому за спеціальністю 191 «Архітектура та 

містобудування». 

Мета вступного іспиту – оцінити ступінь підготовленості вступників із 

креслення для конкурсного відбору.  

Завдання вступного іспиту з креслення полягає у тому, щоб оцінити знання та 

вміння вступників:  

- знати правила зображення об’єктів в ортогональних і аксонометричних 

проекціях; 

- вміти переходити від тривимірного уявлення про об’єкт до його 

двовимірного зображення; 

- володіти відповідним рівнем об’ємно-просторового мислення; 

- вміти правильно використовувати лінії різної товщини та відповідних типів;   

- знати правила виконання розмірів, використання шрифтів при виконанні 

надписів на кресленні,  

- вміти будувати ухили, кола, спряження та виконувати креслення в масштабі; 

- вміти правильно виконати та прочитати креслення. 

 

2. ПОРЯДОК СКЛАДАННЯ ВСТУПНОГО ІСПИТУ  

 

Організація вступного іспиту здійснюється відповідно до Положення про 

приймальну комісію Національного університету водного господарства та 

природокористування. 

Вступний іспит проводиться письмово. На іспиті з креслення абітурієнт 

повинен виконати олівцем на креслярському папері формату А3 (297х420 мм) за 

допомогою креслярських інструментів такі завдання:  

- побудувати за двома даними ортогональними проекціями третю 

ортогональну проекцію деталі, що має наскрізні отвори; 

- позначити на заданих проекціях і виконати доцільний розріз. 

Завдання: 25 варіантів деталей, показаних у двох ортогональних проекціях з 

нанесеними на них позначеннями розрізів. 

Матеріал – креслярський папір формату А3. 

Графічний засіб – графічні олівці (Т, М, 3М). 

Знаряддя – креслярські інструменти. 

Тривалість проведення вступного іспиту чотири академічні години (3 год.) на 

протязі одного іспитового циклу (1 день).  

 

 

 

 



3. ТЕМИ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ, ЯКИЙ ВИНОСИТЬСЯ НА 

ВСТУПНИЙ ІСПИТ 

 

 Креслярські інструменти, матеріали. 

 Термінологія. 

 Масштаби. 

 Лінії. 

 Ортогональні проекції. Види. Перерізи. Розрізи. 

 Аксонометричні проекції. 

 Написи на креслениках. 
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