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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Програма вступного випробування з «креслення» для вступу за 

спеціальністю 191 Архітектура та містобудування передбачає виявлення 

здібностей абітурієнтів до засвоєння освітньо-професійної програми рівня 

“бакалавр”.  

Програма творчого конкурсу передбачає випробування для абітурієнтів 

щодо уміння креслити об’єкти відповідно до державних стандартів. Вступне 

завдання з креслення є перевіркою знань та умінь вступників щодо зображення 

на папері предметів в ортогональних проекціях і в аксонометрії, нанесення 

розмірів, виконання текстових написів та графічного оформлення зображень за 

умови дотримання встановлених правил (Державних стандартів).  

  

1. Порядок складання вступного іспиту  

Організація вступного іспиту здійснюється відповідно до Положення про 

приймальну комісію Луцького національного технічного університету.  

Вступний іспит проводиться приймальною комісією письмово.  

На іспиті з креслення абітурієнт повинен виконати олівцем на 

креслярському папері формату А3 (297x420 мм) за допомогою креслярських 

інструментів такі завдання: за двома заданими ортогональними проекціями 

предмета побудувати його третю проекцію та аксонометрію, нанести розміри та 

оформити роботу.  

Завдання: варіанти деталей, зображених у двох ортогональних проекціях з 

нанесеними на них розмірами.  

Матеріал - креслярський папір формату АЗ.  

Графічний засіб - графічні олівці (Т, ТМ, М). Знаряддя - креслярські 

інструменти. Робота виконується графітними олівцями на папері формату АЗ.   

  

Тривалість виконання роботи — три астрономічні години протягом одного 

іспитового циклу (1 день).  

  



2. Критерії оцінки креслення:  

— володіння відповідним рівнем об’ємно-просторового мислення;  

— вміння переходити від тривимірного уявлення про об’єкт до його 

двовимірних зображень;  

— здатність встановити форму предмета за його ортогональними 

проекціями;  

— правильність побудови третьої проекції предмета за двома заданими; 

— правильність побудови аксонометрії;  

— правильність нанесення розмірів;  

— дотримання стандартів при виконанні та оформленні графічної та 

текстової інформації;  

— якість виконання зображень графітними олівцями на папері;  

— грамотність та повнота виконання і оформлення роботи.  

  

Розподіл балів за 100 бальною шкалою від 100 до 200 балів 

№ 

з/п 

Складові 

оцінки 

 

Умови оцінки Критерії 

оцінювання 

1 Композиція на 

аркуші формату 

А-3 

Оцінюється розміщення 

елементів креслення на аркуші 

в залежності від щільності 

графічного зображення 

10 балів - без 

помилок  

 9-8 балів - 1-2 

помилки  

 7-6 балів - 3-4 

помилки  

 5-0 балів - 5 і 

більше помилок 

2. Геометрична 

побудова 

Оцінюється правильність 

побудови паралельних та 

перпендикулярних прямих, 

правильність та послідовність 

побудови спряжень та 

дотичних 

30 балів - без 

помилок  

29-25 балів - 1-2 

помилки  

24-20 балів - 3-4 

помилки   

19-15 балів - 5-6 

помилок   

14-0 балів - 7 і 

більше помилок 



3. Правильність 

вирішення 

завдання 

Оцінюється правильність 

вирішення завдання, 

правильність обраного методу 

проеціювання 

30 балів - без 

помилок   

29-25 балів - 1-2 

помилки  

24-20 балів - 3-4 

помилки  

19-15 балів - 5-6 

помилок  

14-0 балів - 7 і 

більше помилок 

4. Об’єм виконаної 

роботи 

Оцінюється завершеність 

виконання елементів 

креслення та обох завдань 

вцілому 

10 балів - без 

помилок  

 9-8 балів - 1-2 

помилки   

7-6 балів - 3-4 

помилки   

5-0 балів - 5 і 

більше помилок 

5. Техніка 

виконання 

Оцінюється володіння 

технікою олівцевої графіки, 

якість нанесення прямих та 

кривих ліній. Правильність 

співвідношення товщин та 

насиченості ліній, культура 

графіки вцілому. 

20 балів - без 

помилок   

19-15 балів - 1-2 

помилки  

14-10 балів - 3-4 

помилки  

9-5 балів - 5-6 

помилок   

4-0 балів - 7 і 

більше помилок 
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