
Мета методичних вказівок – виявити необхідну методичну допомогу 
студенту більш правильно організувати його самостійну роботу з курсу 
нарисної геометрії. Вказівки і рекомендації допомагають в активній 
самостійній роботі студента з поглибленого оволодіння матеріалом курсу, 
розвитку їх здатності до логічного творчого мислення, повисять просторове 
сприймання і його відображення на площині, значно скоротять час, 
затрачений на самопідготовку, і підвисять ефективність роботи по вивченню 
курсу нарисної геометрії. 

Питання і задачі мають форму і зміст в методичних вказівках, складені 
відповідно з учбовою програмою курсу “нарисної геометрії”. Учбовий 
матеріал, який входить до складу питань і задач, є теоретичною основою для 
самостійної підготовки в процесі проробки і вивчення курсу. Систематична 
проробка лекційного матеріалу, заключена в самостійний розбір методів і 
приведених на лекції задач, відповіді на поставлені в посібнику питання і 
рішення запропонованих задач, являється кращим способом для засвоєння 
курсу нарисної геометрії. 

Для успішної організації самостійної роботи студентам можливо дати такі 
рекомендації: 

1. Головне в організації самостійної праці – детально планувати час навчання і 
виконувати наміченого плану. 

2. Перед тим, як прочитати по посібнику матеріал відповідно якоїсь теми, 
подивіться свій конспект лекцій, визначить об’єм і послідовність з 
змістовністю в темі питанню, а потім вже приступати до вивчення 
підручника. 

3. Приступаючи до вивчення і читання підручника, необхідно спочатку по 
змісту визначити місця, послідовність і короткий зміст теми. Далі бігло 
подивіться розділ, визначити заголовки, малюнки. Рекомендується спочатку 
прочитати увесь розділ, щоб одержати загальне уявлення щодо змісту, а 
потім перечитати його по окремим абзацам, вдумуючись в кожну фразу. 

4. Розберіться в кресленнях, які були на лекції в якості прикладів. Відтворіть їх 
в своїх робочих зошитах. Особливу увагу зверніть на ті малюнки, які не 
вийшли у Вас на лекції або були незрозумілими. 

5. Відповідайте послідовно на поставлені до теми питання. Бажано 
сформулювати відповідь письмово в розгорнутому вигляді з докладними 
малюнками. 

6. Для кращого просторового сприйняття використовуйте при розгляді методів 
простіших наочних методів, збудованих з олівця, лінійки, косинця і 
підручних предметів. Для розуміння відображення предметів на площину 
використовуйте просторову модель задачі, перегинайте зошита або 
підручник під прямим кутом за об’єктом. Зрозумійте відродження проекції 



на площину. Розгорніть зошит і одержите плоске відображення елемента, 
що вивчається. 

7. Здійснюйте самоперевірку на правильність відповідей на питання по 
підручнику або конспекту лекцій. Якщо необхідно, внесіть в конспект 
доповнення і виправлення. 

8. Уважно роздивіться умову і малюнки до кожної з запропонованих до 
розділу задач. Продумайте можливі шляхи і плани розв’язку задач. 
Розв'яжіть їх в своєму зошиті з самопідготовки. 

9. При підготовці до практичних занять необхідно завершити розв’язання 
задач і оформлення листа попередньої теми занять. 

10. Після проробки лекційного матеріалу і підготовки до практичних занять 
приступайте до виконання домашніх графічних завдань. Не відкладайте їх 
на подальший строк, виконуйте по опанованим частинам. 

11. В Випадку труднощів в проробці теоретичного матеріалу при рішенні задач 
або при виконанні домашніх завдань не слід опускати незрозумілі або 
складні частини, зверніться знову до підручника. В крайньому випадку 
запишіть нерозв'язані питання, візьміть з собою малюнок і скористуйтеся 
допомогою викладача на практичних заняттях або на додаткових 
консультаціях. Систематична і наполеглива робота над курсом дозволить 
Вам оволодіти високими твердими знаннями і розумінням язика техніки. 

 

Питання до самопідготовки. 
1. Введення. Метод проекцій. Комплексні рисунки точки. Взаємне 

розташування двох точок. 
1.1 Що вивчає наука нарисна геометрія і які основні задачі вона розглядає? 
Дайте визначення нарисної геометрії. 
1.2 Що називають лінією, поверхнею, просторовою формою? 
1.3 Що називають відображенням і в чому полягає суть методу проекцій? 
1.4 Що таке центральне і паралельне проеціювання? Що спільне між цими 
методами? 
1.5 Що називають центром проекцій, напрямом проеціювання, площиною 
проекцій, проеціюючим променем, проеціюючою поверхнею? Яка форма 
такої поверхні у випадках центрального і паралельного проеціювання? 
1.6 Що називають проекцією точки, лінії? В який геометричний образ 
проеціюється проецююча пряма лінія, проеціююча площина? 
1.7 У чому полягає суть проеціювання і перерізу? Які відповідності 
встановлюються цими операціями? 
1.8 За якими ознаками та як класифікують проекції? Сфера застосування 
різних типів проекцій. 
1.9 Які найголовніші властивості центральних і паралельних проекцій Вам 
відомі? 



1.10 У чому суть методу двох зображень? З яких елементів складається 
фіксований базис? Які властивості двокартинного комплексного рисунка? 
1.11 Що називають визначником зображення та з яких елементів він 
складається? 
1.12 Як зображують і позначають на комплексному рисунку систему двох і 
трьох площин проекцій? 
1.13 Як на комплексному рисунку розташовують проекції точки відносно 
осі проекцій? Чому дорівнюють відрізки лінії зв’язку між проекцією точки 
та віссю проекцій? 
1.14 Що таке безвісні дво і три картинні комплексні рисунки точки? Яке 
призначення і положення постійної прямої K123 комплексного рисунка? 
1.15 Як за методом двох зображень побудувати в ортогональних проекціях 
двокартинний комплексний рисунок? 
1.16 Що таке “обратимість” і її властивість і як вона досягається на 
комплексному малюнку? 
1.17 Яким образом можна побудувати профільну проекцію точки по двом 
даним горизонтальній і фронтальній? 
1.18 Відносне положення двох точок. Конкуруючі точки. Умова видимості. 

2. Комплексний малюнок прямої лінії. Точка й пряма. Відносне положення 
двох прямих. 
2.1 Як побудувати ортогональні проекції прямої лінії? 
2.2 Яку пряму називають прямою загального положення? Як на 
комплексному рисунку розташовуються її проекції? 
2.3 Які прямі називають прямими окремого положення. Як їх зображують 
комплексному рисунку? 
2.4 Як визначають натуральну величину відрізка прямої загального 
положення та кутів нахилу її до площин проекцій за комплексним рисунком 
цієї прямої (спосіб прямокутного трикутника)? 
2.5 Як за комплексним рисунком визначають величину відрізка прямої 
окремого положення та кути нахилу її до площин проекцій? 
2.6 Які випадки можливого відносного положення точки і прямої ви 
знаєте? 
2.7 Як розташовуються на комплексному рисунку проекції точки, що 
належать прямій, та проекції прямої, що проходять через точку? 
2.8 Як поділити відрізок прямої у заданому відношення? 
2.9 Що називають слідом прямої лінії? Назвіть сліди прямої та зазначте їх 
розташування. 
2.10 Який порядок побудови слідів прямої на комплексному рисунку? 



2.11 Назвіть випадки можливого відносного положення двох прямих. Як 
цих випадках розташовуються проекції двох прямих на комплексному 
рисунку? 
2.12 Які точки комплексного рисунка двох прямих, схрещуються, 
називають конкуруючими та як їх використовують для визначення 
видимості на малюнку? 

ПРИКЛАД  
Побудувати трикартинний комплексний рисунок точки А (3, 5, 2). 

 

Рис. 1 Рис. 2 

Рис. 3 



Оскільки в умові задані координати точки А, розв’язувати задачу треба на 
комплексному рисунку з осями проекцій x12, y13, z23. 

РОЗВ’ЯЗОК. 
Визначимо площини проекцій П1, П2, П3. Для цього на рисунку проведемо 

дві взаємно перпендикулярні прямі і вважатимемо їх за осі проекцій. Точку 
перетину вважатимемо початком координати і позначимо О123, горизонтальну 
пряму – x12 та y3, вертикальну z23 та y1 (мал. 1). Далі виберемо якусь одиницю 
масштабу і проградуюємо осі проекцій. Можна також вибрати одиницю 
довжини (сантиметр, міліметр і т. д.), тоді осі градуювати не треба. 

Від точки О123 по осі x12 вліво відкладаємо абсцису х=3 одиницям. Через 
знайдену точку А12 проводимо пряму, перпендикулярну осі х. Відклавши на 
ній вниз відрізок А12А1=y=5 одиницям, дістанемо горизонтальну проекцію А1. 
Відклавши вгору відрізок А12А2=z=2 одиницям матимемо фронтальну 
проекцію А2 заданої точки А. В результаті ми дістанемо двокартинний 
комплексний рисунок точки А. Пряма А1А2 є вертикальною лінією зв’язку. 

Щоб побудувати трикартиний комплексний рисунок, через фронтальну 
проекцію A2 проведемо пряму, перпендикулярну до осі z, і зафіксуємо точку 
перетину А23. Відклавши вправо від цієї точки відрізок А23А3=y=5 одиницям 
дістанемо профільну проекцію А3 точки А (мал. 2). Пряма А2А3 є 
горизонтальною лінією зв’язку. 

Трикартинний комплексний рисунок можна побудувати також, відклавши 
значення координат на осях проекцій. Визначивши при цьому точки А12, А13, 
А31 і А23 (мал. 3), проведемо через них прямі, перпендикулярні до осей. У 
точках перетину таких прямих однієї з одною знаходяться шукані проекції: 

Горизонтальна А1 – у точці перетину прямих, що визначаються 
координатами х та у; 

Фронтальна А2 – координатами x та z; 
Профільна А3 – координатами y та z. 
Зауважимо, що тертю проекцію точки можна побудувати за двома її 

проекціями. Ці побудови, що ґрунтуються на рівності відрізків 
О123А13=О123А31, зображено на мал. 3. 



Самостійно побудувати комплексний рисунок точок А (10, 30, 40); В (25, 

БІЛЕТ 
№ 1 

Нарисна 
геометрія 

Питання № відповіді 

На якому рисунку 1 2 3 4 

I 

Точки F, P, N 
розташовані 
на рівній 
відстані від 
площини 
проекцій П2? 

    

II 
Відстань між 
точками D і E 
найменша? 

    

III 
Координата Z 
точки А 
найменша? 

    

IV 
Відстань між 
точками В і С 
найбільша? 

    

V 

Відстань від 
точки S до осі 
проекцій ОХ 
найменша? 

    

Тема: "Точка" 



0, 60); С (40, 0, 0). 
Безмашинний програмований контроль. 
ПРИКЛАД 
Дано фронтальну проекцію А2B2 відрізка прямої загального положення, 

що дорівнює а, і проекцію А, його кінця (мал. 4). Побудувати горизонтальну 
проекцію А1В1 цього відрізка. 

Для розв’язання задачі скористуємося способом прямокутного 
трикутника. Задану проекцію А2В2 вважатимемо за один із катетів 
прямокутного трикутника. Напрям другого катета відомий. Оскільки 

величину гіпотенузи а задано, можна визначити величину другого катета. Цій 
величині має дорівнюватись різниця відстані точок А і В від площини П2. 

РОЗВ’ЯЗОК  
1) Побудуємо другий катет В2В0. У точці В2 поставимо перпендикуляр до 

катета – проекції А2В2. На цьому перпендикулярі побудуємо точку В0, 
зробивши засічку з точки А2 радіусом R, що дорівнює заданій натуральній 
величині а відрізка АВ. В результаті дістанемо другий катет В2В0, (мал. 4 (а).  

Безліч рішень – дивись мал. 4 (б), катет з точки А2, дістанемо другий катет 
А2А0 і т.д. 

2) Побудуємо шукану проекцію А1В1. Через А1 проведемо пряму, 
перпендикулярну до лінії зв’язку А1А2 і відмітимо точку В1

1 перетину її з 
вертикальною лінією зв’язку, що проходить через точку В2. Відклавши від 
точки В1

1 відрізок В1
1В1 =B2B0, знайдемо точку В1. Сполучивши А1 і В1 

прямою лінією, дістанемо шукану горизонтальну проекцію заданого відрізка 
АВ. 

 
 
 

 
 
4(а)    4(б) 

 

Рис. 5 



ЗАДАЧІ 
1) Побудувати профільну проекцію відрізка CD (мал. 5). 
2) Через точку А під кутом 30° до площини проекцій П2 провести 

горизонтальну лінію рівня АВ і відкласти на ній відрізок ВС = 40 мм. Скільки 
у цьому випадку може бути розв’язків? (мал. 6) 
ПРИКЛАД 

Через точку А(А1А2) провести пряму а(а1, а2) паралельну фронтальній 
прямій f(f1, f2), що проходить через точку В(В1В2) і перетинає пряму b(b1, b2) 
(мал. 7). 

З умови відомо точки А, В і пряма b загального положення. Щоб розв’язати 
задачу, треба перед усім побудувати пряму f||П2, яка відповідає поставленим 
умовам: fÉВ і f´b. Потім через точку А провести шукану пряму a||f.  
РОЗВ’ЯЗОК 

1) Побудуємо пряму f(f1, f2). Щоб пряма f проходила через точку В, треба 
f1 провести через В1 і f2 – через B2. Але, щоб пряма f була паралельною П2, 
треба, щоб її горизонтальна проекція f1, була перпендикулярною до лінії 
зв’язку В1В2. Виходячи з цього, через В1 проведемо f1^В1В2 і відмітимо точку 
C1 = b1´f1. За допомогою лінії зв’язку побудуємо С2Éb2 і проведемо f2ºB2C2. 
Побудована пряма f перетинає дану пряму b, оскільки f1´b1=C1, f2´b2=C2 і C1C2 
- вертикальна лінія зв’язку. 

2) Побудуємо пряму a. Через А проведемо а1||f1 і через А2 – а2||f2. 

 

Рис. 6 

 

Рис. 7 



Побудовані проекції a1 та а2 визначають шукану пряму а||f, оскільки вони 
паралельні однойменним проекціям f1 та f2 прямої f. 

ЗАДАЧІ 
1) Як розташовані точки A, B, C, D, E відносно прямої а. (мал. 8) 

2) Побудувати сліди профільної прямої АВ (мал. 9) 
a) Не користуючись профільною проекцією прямої; 

b) Користуючись профільною проекцією прямої. 
3) Визначити видимість конкуруючих точок прямих (мал. 10) a і b, що 

схрещуються. 
Про проекції лінійних кутів. 
2.13 В яких межах може змінюватись величина лінійного кута – оригінала, 

що проеціюється у гострий (чи тупий) кут – проекцію? 
2.14 За яких умов лінійний кут – оригінал проеціюється в натуральну 

величину? 
2.15 Як проеціюється прямий лінійний кут оригінал, якщо одна його 

сторона паралельна площині проекцій (або паралельна осі проекцій, чи 

 

Рис. 8 

 

Рис. 9 
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перпендикулярна до площини проекцій)? 
2.16 Якщо кут – проекція прямий, то за яких умов лінійний кут – оригінал 

також буде прямим? 
ПРИКЛАД 

З точки А опустити перпендикуляр на пряму ВС (мал. 11). Задані пряма 

ВС і перпендикуляр AD в результаті розв’язання задачі мають бути 
сторонами прямого кута. Але оскільки BC|| П2, то такий кут на площину П2 
спроеціюється в натуральну величину. 
РОЗВ’ЯЗОК  

1) Побудуємо фронтальну проекцію A2D2 шуканого перпендикуляра. З 
точки А2 проведемо А2D2⊥B2C2 і відмітимо точку D2=A2D2×B2C2. Побудуємо 
горизонтальну проекцію А1D1. 

2) Точку D1⊃B1C1, побудовану за допомогою вертикальної лінії зв’язку 
D2D1, сполучимо прямою з точкою А1. Отже, ∠A2D2C2=∠ADC=90°. 

3.Проекції площини. Пряма і точка в площині. 
3.1 Що називають площиною? 
3.2 Назвіть способи задавання площини у просторі та як їх задають на 

комплексному рисунку? 
3.3 Що називають слідом площини, точкою сходу слідів площини? 
3.4 Які можливі положення площини у просторі? 
3.5 Які загальні правила розташування на комплексному рисунку проекцій 

проеціюючих площин, проекцій площин рівня? 
3.6 Які можливі випадки відносного положення прямої на площині? 
3.7 Які умови належності точки, прямої до площини? 
3.8 Лінії рівня площини: горизонтальна, фронтальна, профільна. Як їх 

будують на комплексному рисунку, якщо площина задана різними способами 
та в різних положеннях? 
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БІЛЕТ 
№ 1 

Тема: "Пряма" Нарисна 
геометрія Склали: Фісун М. Т. Донченко М. В Конопляник В. Г. 

Питання № відповіді 

1 2 3 4 

I 

Пряма L 
паралельна 
площині 
проекцій П1? 

    

II Прямі а і b 
перетинаються? 

    

III 
Чи належить 
точка К 
прямій t? 

    

IV Прямі с і d 
паралельні? 

    

V 

Пряма m 
перпендикуля
рна площині 
проекцій П2? 

    

На якому рисунку 



3.9 Що називають лінією найбільшого нахилу площини? Як будують 
проекцію такої лінії? 

3.10 Які загальні умови побудови проекцій плоских фігур? 

ПРИКЛАД 
У площині α(а×b) через точку А провести лінію найбільшого нахилу до 

фронтальної площини (мал. 12). 
Лінія найбільшого нахилу площини α лежить у цій площині і 

перпендикулярна до її фронтальних ліній рівня. Отже, лінія нахилу і фронталь 
площини утворюють прямий кут, одна сторона якого (фронталь) паралельна 
площині П2. Тому такий кут на площину П2 проеціюється в натуральну величину. 

Зрозуміло, що під час побудови фронтальної лінії рівня та лінії 
найбільшого нахилу площини треба виконувати умови належності точки і 
прямої до площини. 
РОЗВ’ЯЗОК 

1) Проведемо фронтальну лінію площини α. Для цього перпендикулярно 
до А1А2 проведемо пряму – горизонтальну проекцію фронталі – і відмітимо 
точки В1 та С1 перетину її з а1 та b1. За точками В2 і С2 побудуємо фронтальну 
проекцію фронталі. 

2) Будуємо лінію нахилу площини. Фронтальною проекцією такої лінії є 
пряма А2D2⊥B2C2. Побудувавши D1⊃В1С1 і провівши пряму А1D1, дістанемо 
горизонтальну проекцію лінії нахилу. 
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ЗАДАЧІ 

1) Побудувати горизонтальну проекцію точки К (мал. 13) площини α(Δ
АВС). 

2) Перевірити, чи лежить точка В(В1,В2) у площині 

(мал. 14), заданій прямою а(а1,а2) і точкою А(А1, А2). 
3) Побудувати відсутню проекцію чотирикутника, що лежить у даній 

площині (мал. 15). 
4. Пряма, паралельна площині. Взаємно паралельні площини. 
4.1 Яка умова паралельності прямої та площини? 
4.2 Який порядок побудови площини, паралельної даній площині? 
4.3 У чому полягає умова паралельності двох площин? 
4.4 Як розташовують на комплексному рисунку однойменні проекції ліній 

рівня взаємно паралельних площин? Як розташовують однойменні сліди 
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таких площин? 
4.5 Як перевірити, чи паралельні дані пряма і площина? 
4.6 Як перевірити, чи паралельні дані площини? 

ПРИКЛАД 
Через точку А (мал. 16) провести площину a, паралельну даній площині b

(a||b). 
Щоб розв’язати задачу, треба у площині β провести будь-які дві прямі, що 

перетинаються, наприклад b і c. За умовою паралельності двох площин прямі 
d і e, проведені через точку А паралельно відповідно прямим b і c (d||b, e||c), 
визначають шукану площину a||b. 

РОЗВ’ЯЗОК 
1) У площині β проведемо довільну пряму с(с1, с2). Іншою прямою, що 

перетинається з прямою с, буде пряма b(b×c)=c. 
2) Через точку А проведемо пряму d||b (d1||b1, d2||b2). Через ту саму точку 

А проведемо другу пряму e||c (e1||c1, e2||c2). Прямі d×e=A визначають шукану 

площину a, паралельну даній площині b. 
ЗАДАЧІ 
1) Визначити видимість точок А і В відносно площини a (мал. 17). (a||b). 
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2) Через точку А (мал. 18) провести горизонтальну пряму, паралельну 

площині α(B, a). 
3) Перевірити, чи паралельна пряма a даній площині α (мал. 19) a(A, b). 
5. Площини і прямі, що перетинаються. Метод допоміжних січних 

площин. 
5.1 Який геометричний образ є результатом перетину двох прямих, прямої 

і площини та двох площин? Як розташовується цей образ відносно прямих і 
площин, що перетинаються? 

5.2 Метод допоміжних січних площин та його призначення. Який порядок 
застосування допоміжної січної площини у випадку побудови ліній перетину 
двох площин? 

5.3 Які можливі випадки відносного положення прямої та площини? 
5.4 Який порядок застосування допоміжної січної площини у випадку 

побудови точки перетину прямої з площиною? 
5.5 У яких випадках і як можна побудувати точку перетину прямої з 

площиною безпосередньо не користуючись допоміжною січною площиною? 
5.6 У яких випадках і як можна побудувати лінію перетину двох площин 

безпосередньо, не користуючись допоміжними січними площинами? 
5.7 Як будують лінію перетину двох площин, заданих слідами, якщо: 
a) Однойменні сліди обох площин перетинаються в межах малюнка; 
b) Пара однойменних слідів не перетинається в межах малюнка; 

 

Рис. 18 

 

Рис. 19 



c) Обидві площини перпендикулярні до однієї площини проекцій; 
d) Обидві пари однойменних слідів не перетинаються в межах малюнка; 
e) Одна пара однойменних слідів взаємно перпендикулярна; 
f) Обидві пари однойменних слідів обох площин паралельні осі проекцій; 
g) Одна з площин, що перетинаються, - площина рівня. 
5.8 По яким лініям площини рівня перетинають будь-яку площину 

загального положення? 

ПРИКЛАД 
Побудувати лінію перетину (мал. 20) площини a(h0×f0) з площиною b(e||g). 
Оскільки лінією перетину (мал. 20) площин a і b є пряма, яка одночасно 

належить обом площинам, що перетинаються, то щоб її побудувати, досить 
знайти дві точки M і N, які одночасно належать цим площинам. Такі точки 
будують за допомогою методу допоміжних січних площин. 

РОЗВ’ЯЗОК  
1) Будуємо точку M(M1, M2). Проведемо допоміжну січну площину s||П1. 

Її фронтальна проекція s2 – пряма, перпендикулярна до ліній зв’язку. 
2) Побудуємо a=σ×α, відмітимо точку 1=f0×σ; 12=f2

0×σ2 та 11 ⊃ x12. 
Горизонтальна площина рівня s перетинає площину a по її горизонталі а: а≡σ
2, a1||h1

0 і проходить через 11. 
3) Побудуємо b=σ×β. Пряма e площини β перетинає площину s у точці 2. 

Її проекції 22=e2×σ2, 2⊃e1. Побудована вона за допомогою вертикальної лінії 
зв’язку 2221.  

Відмітимо шукану точку M=a×b; M1=a1×b1; M2⊃s2≡a2≡b2, вона 
побудована за допомогою лінії зв’язку M1M2. Точку N(N1, N2) за допомогою 
допоміжної січної площини τ(τ2)||П1. На закінчення відзначимо, що b і d - 
перетини площини β з площинами σ і τ - будувались за точками 2-3 і 5-6 
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перетину прямих e і g площини β з цими площинами. Тому лінію перетину 
першої площини з двома будь-якими прямими лініями другої площини. 

ПРИКЛАД 
Побудувати точку перетину прямої а (мал. 21) з площиною α(ΔABC). 
Задачу розв’язують за допомогою спорідненої відповідності. Шукана 

точка K перетину прямої а з площиною α належить площині α. Тому 
завдання зводиться до побудови такої точки К у спорідненій відповідності, 
яка визначається проекціями площини α, що належать прямій а. 

РОЗВ’ЯЗОК  
1) За відповідністю визначуваною проекціями площини a(DA1B1C1 та 

DA2B2C2), побудуємо вісь спорідненості s0. Для цього побудуємо точки 
10=А1В1×А2В2 і 20=В1С1×В2С2. Шукана вісь s0≡1020. 

2) У встановленій відповідності побудуємо пряму 3041, споріднену прямій 
а2. Для цього продовжимо а2 до перетину з s0 у 30 і відмітимо точку 42=а2×
А2В2. За допомогою прямої напряму спорідненості, паралельної лініям 
зв’язку, побудуємо точку 41⊃А1В1, споріднену точку 30 і точку 41, споріднену 
з прямою а2. 

3) Відметемо точку K1=4130´a1 і побудуємо споріднену з нею точку K2⊃a2. 
Побудована точка K є шуканою точкою К=а×a (DABC), бо належить прямій 
а (K1⊃a1 і K2⊃a2) і площині a (лежить на споріднених прямих а2 і 4130). 

У розглянутому прикладі точка перетину прямої з площиною побудована 
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без використання допоміжних січних площин. 
ЗАДАЧІ 
1) Побудувати лінію взаємного перетину двох площин загального 

положення, різними способами. (мал. 22) 
2) Побудувати точку К перетину прямої а окремого положення з 

площиною a; різними способами. (мал. 23) 

3) Побудувати лінію перетину площини a(DABC) з площиною b(DDEF) 
на точках перетину прямих однієї площини з другою площиною. (мал. 24). 

Взаємно  перпендикулярні прямі та площини. 

6.1 У чому полягає умова взаємної перпендикулярності прямої й 
площини? 

6.2 Які ви знаєте прямі, кут між якими і перпендикуляром до площини 
проеціюється на площині проекцій у натуральну величину? 

6.3 Як розташовуються проекції прямої, перпендикулярної до площини, 
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відносно проекцій 
ліній рівня (або слідів) цієї площини? 

6.4 Який порядок побудови прямої лінії перпендикулярної до даної прямої 
загального положення? 

6.5 Які пряма та зворотна умови взаємної перпендикулярності двох 

БІЛЕТ 
№ 1 

Тема: "Площина" Нарисна 
геометрія Склали: Фісун М. Т. Донченко М. В Конопляник В. Г. 

Питання 

На якому рисунку 1 2 3 4 

I 
Задана 
площина? 

    

II 

Пряма t 
непаралельна 
даній 
площині? 

    

III 
Трикутна 
пластинка 
рівностороння? 

    

IV 

Точка К 
належить 
заданій 
площині? 

    

V 

Пряма L 
належить 
заданій 
площині? 

    

№ відповіді 



площин? 
6.6 Який порядок побудови площини, перпендикулярної до даної площини, 

що ґрунтується на прямій умові взаємної перпендикулярності двох площин? 
6.7 Як побудувати площину, перпендикулярну площині проекцій і даній 

площині загального положення? 
ПРИКЛАД 

З точки А(А1, А2) опустити перпендикуляр на пряму а(а1, а2) загального 
положення (мал. 25 а, b). 

Шуканий перпендикуляр має пройти через точку А і якусь точку К прямої 

а і в той же час повинен належати площині a⊥а (мал. 25 а). 
З цього робимо висновок, що площина α має також пройти через точку А, 

а точка К повинна бути точкою площини α з прямою а. 
РОЗВ’ЯЗОК 
1) Проведемо через точку А площину a⊥а (мал. 25 b). Для цього через А 

проведемо горизонталь h(h2⊥A1A2, h1⊥a1) і фронталь f(f1⊥A1A1, f2⊥a2). 
2) Побудуємо точку К перетину а з a. Для цього через а проведемо 

допоміжну січну площину s⊥П2(s2≡а2) і побудуємо лінію MN перетину 
площин a і s. M(M1, M2)=f×s, N(N1, N2)=h×s. Точка перетину MN з а і буде 
шуканою точкою K(K1=a1×M1N1). K2 будуємо як звичайно. Далі проведемо 
пряму АК. Для цього сполучимо АК(А1К1, А2К2) і буде шуканою прямою, 
перпендикулярною до а. 

Приклад. Через точку С(С1, С2) провести площину b, перпендикулярну до 
даної площини a(c1×d1, c2×d2) (мал. 26). 

Побудуємо площину β на підставі прямої умови перпендикулярності двох 
площин. Для цього через точку С проведемо пряму а⊥a і через цю пряму – 
шукану площину β. 
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РОЗВ’ЯЗОК (І) 
1) У площині α проведемо горизонтальну h(h1, h2) і фронтальну f(f1, f2) 

лінії рівня. 
2) Через точку С проведемо пряму а⊥a. Для цього через точку С1 

проведемо а1⊥h1 і через С2 проведемо а2⊥f2. 
3) Через точку С проведемо довільну пряму b(b1, b2). Прямі а і b, що 

перетинаються в точці С1 визначають площину β, перпендикулярну до 
площини α, бо b⊃а і а⊥a. 

Розв’яжемо цю саму задачу на підставі зворотної умови 
перпендикулярності двох площин (мал. 27). Для цього в площині a проведемо 
довільну пряму а і через точку С – шукану площину b⊥а. 
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РОЗВ’ЯЗОК (ІІ) 
1.У площині α проведемо довільну пряму а(а1, а2).  
2.Через точку С проведемо площину β(h×f), перпендикулярну до а. Для 

цього через С1 проведемо h1⊥a1 і через С2 – h2⊥B1B2.Через С2 проведемо f2⊥a2 
і через С1 – f1⊥B1B2. Прямі h×f=C визначають площину β⊥α. Але оскільки а⊃
α то β⊥α. 
ЗАДАЧІ 

1) З точки А опустити перпендикуляр на пряму а (мал. 28). 

1) У точці К прямої а поставити перпендикуляр 
(мал. 29) до цієї прямої, паралельний площині α(ΔABC). 

2) Через точку А провести горизонтально проеціюючу площину β 

(мал. 30), перпендикулярну до даної площини α(b||c). 
Перетворення комплексного рисунка. 

 

Рис. 28 

 

Рис. 29 

 

Рис. 30 



7. Спосіб обертання. Обертання навколо осей, перпендикулярних і 
паралельних площин проекцій. 

7.1 Які задачі нарисної геометрії відносять до позиційних, а які до метричних? 
7.2 Яке призначення допоміжних проекцій? Якими методами 

перетворення комплексного рисунка будують такі проекції? 
7.3 У чому полягає суть методу переміщення та які способи побудови 

допоміжних проекцій відносять до цього методу? 
7.4 У чому полягає суть методу допоміжного проеціювання та які способи 

побудови допоміжних проекцій відносять до цього методу? 
7.5 Які положення становлять основу способу обертання? 
7.6 Який вигляд мають проекції траєкторії, що її описує точка під час свого 

обертання навколо осі, перпендикулярної до площини проекцій П1; П2; П3? 
7.7 Чи змінюється під час обертання геометричного образу взаємне 

положення проекцій його точок на площини проекцій, до якої перпендикулярна 
вісь обертання, та на площині проекцій, паралельній осі обертання? 

7.8 Які основні задачі на пряму і площину розв’язують обертанням навколо 
однієї осі, перпендикулярної до площини проекцій? У яких випадках застосовують 
першу основну задачу на пряму і першу основну задачу на площину? 

7.9 Які основні задачі на пряму і на площину розв’язують обертанням навколо 
двох осей, перпендикулярних до площин проекцій? У яких випадках 
застосовують другу основну задачу на пряму і другу основну задачу на площину? 

7.10 Як задати вісь обертання, щоб повернути пряму загального 
положення до положення горизонтальної (фронтальної) лінії рівня? 

7.11 Як задати вісь обертання і яку вибрати лінію площини, щоб 
повернути площину загального положення у положення горизонтально 
(фронтально) проеціюючої? 

7.12 У яке положення переміститься фронтальна проекція фронталі 
площини у випадку обертання даної площини до положення, 
перпендикулярного до площини проекцій П1 та як у цьому випадку повинні 
розташовуватися проекції осі обертання? В яке положення переміститься 
горизонтальна проекція горизонталі площини у випадку обертання даної 
площини до положення перпендикулярного до площини проекцій П2 та як у 
цьому випадку повинні розташовуватись проекції осі обертання? 

7.13 Як задати осі обертання, щоб повернути пряму загального положення 
у положення горизонтально (фронтально) проеціюючої? 

7.14 Як задати осі обертання, щоб повернути площину загального 
положення в положення горизонтальної (фронтальної) площини рівня? 

7.15 Якого положення треба надати зазначеним геометричним образам у 



випадку визначення відстані від точки до прямої; між двома паралельними 
прямими; між двома прямим, що схрещуються; від точки до площини; між 
двома паралельними площинами? 

7.16 Якого положення треба надати зазначеним геометричним образам у 
випадку визначення кутів: між прямою і площинами проекцій; між площиною 
і площинами проекцій; між двома площинами? 

7.17 Як вісь обертання для суміщення даної площини з площиною рівня 
або з площиною проекцій? 

7.18 Який вигляд мають траєкторії точок площини, яку обертають навколо 
горизонталі або фронталі, та які проекції цих траєкторій? Як побудувати 
проекції центра обертання і радіуса обертання для будь-якої точки площини, 
яку обертають? 

7.19 Як розташовуються проекції ліній рівня даної площини в суміщеному 
положенні цієї площини? 

ПРИКЛАД 
Обертанням навколо осей, перпендикулярних до площин проекцій, 

визначити натуральну величину кута ϕ у вершині А ΔАВС (мал. 31). 
Кут ϕ спроеціюється в натуральну величину тоді, коли площина 

трикутника стане паралельною одній з площин проекцій, наприклад П1. Отже, 
задачу треба розв’язувати на підставі другої основної задачі на площину: 
площину загального положення зробити площиною рівня. Для цього треба 
виконати обертання навколо двох осей, у даному випадку навколо i1⊥П1, а 
потім навколо і2⊥П2. 

РОЗВ’ЯЗОК 
1) Через вершину С проведемо вісь і11 перпендикулярну до П1(С1≡і11, і21≡

 

Рис. 31 



C1C2), і горизонталь h≡C1(h2≡C212⊥C1C2, h1≡C111) площини Δ АВС. 
2) Повернемо площину DАВС у положення, перпендикулярне до 

площини проекцій П2. Для цього горизонтальну проекцію h1 горизонталі h 
повернемо навколо i11 так, щоб вона набула положення h1

1≡C111
1≡С1С2 і 

побудуємо DА1
1В1

1С1
1=ΔА1В1С1 (методом засічок), який є першою 

допоміжною горизонтальною проекцією ΔАВС. Першу допоміжну 
фронтальну проекцію А2

1B2
1С2

1 Δ АВС побудуємо за допомогою 
вертикальних ліній зв’язку та проекцій a2, b2 площини обертання вершин А і В. 

Допоміжні фронтальні проекції А2
1 і В2

1 вершин лежатимуть відповідно на 
a2, b2 у точках перетину з вертикальними лініями зв’язку, проведеними через 
допоміжні горизонтальні проекції А1

1 і В1
1. 

Точка С, що лежить на і1, під час обертання площини трикутника не 
змінить свого положення. Сполучивши А2

1, С2, В2
1 прямими, дістанемо першу 

допоміжну фронтальну проекцію DАВС, виродилась у пряму. 
3) Через вершину А1 проведемо вісь і2, перпендикулярно до П2 (11

2≡
А1

1A2
1, і22≡А2

1). 
4) Повернемо площину DАВС з першого допоміжного положення у 

положення, паралельне площині проекцій П1. Для цього першу допоміжну 
фронтальну проекцію А2

1C2B2
1 ΔABC повернемо навколо і22 так, щоб вона 

зайняла положення, перпендикулярне до вертикальних ліній зв’язку. Пряма 
А2

1С2
1В2

2 є другою допоміжною фронтальною проекцією ΔАВС. 
Другу допоміжну горизонтальну проекцію А1

1С1
1В1

1ΔАВС будуємо за 
допомогою вертикальних ліній зв’язку, проведених через другі допоміжні 
фронтальні проекції С2

1, В2
2
 та проекції g1 і s1 площин обертання вершин С й 

В1. Точка А1, що лежить на і2, під час другого обертання площин трикутника 
свого положення не змінює. Одержаний ΔА1

1В1
2С1

1 є другою допоміжною 
горизонтальною проекцією DАВС і дорівнює його натуральній величині, 
оскільки А2

1В2
2С2

1⊥А1
1А2

1. 
5) Шуканий кут j=С1

1А1
1В1

2. 
ПРИКЛАД 



Обертанням навколо горизонталі визначити натуральну величину ΔАВС 
(мал. 32). 

Цю задачу розв’язують на підставі другої основної задачі на площину: 

площину загального положення зробити площиною рівня. Допоміжна 
горизонтальна проекція площини даного трикутника, повернутої навколо 
горизонталі (фронталі) у положення, паралельне П1, дорівнюватиме 
натуральній величині цього трикутника. 

РОЗВ’ЯЗОК  
1) Проведемо через вершину А горизонталь h≡А1 площини ΔАВС. При 

цьому А1≡і(і2≡h2, i1≡h1). 
2) Повернемо вершину В навколо і до положення В1, суміщеного з площиною 

рівня, що проходить через вісь обертання, і побудуємо допоміжну горизонтальну 
проекцію В1

1 точки В. Для цього через В1 проведемо горизонтальну проекцію a1 
площини обертання точки В, перпендикулярно до і1. Точка перетину 
горизонтальних проекцій a1 та і1 буде горизонтальною проекцією О1 центра 
обертання О точки В. Фронтальну проекцію О2 точки О будуємо як звичайно. 

Проекціями радіуса R обертання точки В будуть: R1=O1B1 та R2=O2B2. 
Способом прямокутного трикутника визначимо натуральну величину R 
(побудова на малюнку). Відрізок B0O1=R. Від O1 на a1 відкладаємо О1В1

1=R. 
Знайдена точка В1

1 є допоміжною горизонтальною проекцією вершини В. 
3) Повернемо вершину С навколо і до положення С1, суміщеного, аналогічно 

точці В, з тією ж площиною рівня, і побудуємо допоміжну горизонтальну 
проекцію С1

1 цієї точки. Для цього через С1 проведемо допоміжну горизонтальну 
проекцію b1 площини обертання точки С перпендикулярно до і1. Зауважимо, що 

 

Рис. 32 



точка С лежить на одній прямій з точками В і 1 і після повороту має лежати 
також на одній прямій з цими точками. Тому у повернутому положення 
допоміжна горизонтальна проекція С1

1 точки С лежатиме в точці перетину b1 з 
допоміжною горизонтальною проекцією В1

111
1. 

4) Оскільки під час обертання вершина А, що лежить на осі обертання, 
свого положення не змінює, то, сполучивши А1, В1

1 та С1
1 прямими, дістанемо 

шукану допоміжну горизонтальну проекцію даного трикутника, яка дорівнює 
його натуральній величині (ΔА1≡(А1

1)В1
1С1

1=ΔАВС). 
ЗАДАЧІ 
1) Визначити натуральну величину сторони ВС ΔАВС знаючи, що 

натуральна величина сторони АС дорівнює 50 мм (мал. 33). 

2) Повернути проти годинникової стрілки точку А навколо осі і, 
перпендикулярної до площини П2, на кут 120° (мал. 34). 

3) Обертанням навколо лінії рівня визначити натуральну величину плоскої 
фігури (мал. 35). 

 

Рис. 33 
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8. Спосіб плоско-паралельного переміщення. 
8.1 Що таке плоско-паралельне переміщення? Чим відрізняється воно від 

обертання навколо осей, перпендикулярних до площин проекцій? 
8.2 Як повинні розташовуватись площини переміщення точок 

геометричної фігури відносно площин проекцій, щоб побудови допоміжних 
проекцій були найпростішими? Як у цьому випадку змінюються їх допоміжні 
проекції порівняно з вихідними? 

8.3 Який вигляд мають проекції траєкторії, яку описує точка під час 
переміщення паралельно площині проекцій П1; П2; П3? 

8.4 Які основні задачі на пряму і на площину розв’язують переміщення 
відносно однієї площини проекцій? У яких випадках застосовують першу 
основну задачу на пряму і першу основну задачу на площину? 

8.5 Які основні задачі на пряму і на площину розв’язують переміщенням 
відносно двох площин проекцій? У яких випадках застосовують другу 
основну задачу на пряму і другу основну задачу на площину? 

8.6 Який порядок побудови допоміжних проекцій і як їх зображують та 
розташовують у випадку переміщення: прямої загального положення до 
положення, паралельного площині проекцій П1; П2; прямої загального 
положення до положення, перпендикулярного до площини проекцій П1; П2; 
площини загального положення до положення, перпендикулярного до 
площини П1; П2; площини загального положення до положення, паралельного 
площині П1; П2? 

8.7 Яке положення займе фронтальна проекція фонталі площини у випадку 
переміщення даної площини до положення горизонтально проеціюючої? У 
якому положенні буде горизонтальна проекція горизонталі площини у випадку 
переміщення даної площини до положення фронтально проеціюючої? 

ПРИКЛАД  
Визначити натуральну величину двогранного кута ϕ (мал. 36) між 

площинами l (ΔABC) і m(ΔАDB). 

Рис. 36 



Двогранний кут спроеціюється в натуральну величину на ту площину 
проекцій, до якої його ребро АВ буде перпендикулярним, наприклад, до 
площини П1, і тому величину кута визначають на підставі другої основної 
задачі на пряму: зробити пряму загального положення проеціюючою. 

Для цього виконують два переміщення, у даному випадку спочатку 
відносно П1, а потім відносно П2. 

РОЗВ'ЯЗОК  
1) Перемістимо двогранний кут відносно П1 у положення, при якому його 

ребро АВ стане фронтальною лінією рівня, для чого: 
a) змінимо положення вихідної горизонтальної проекції А1В1 ребра АВ так, 

щоб його перша допоміжна горизонтальна проекція А1
1В1

1 розташувалась 
перпендикулярно до вертикальних ліній зв’язку й добудуємо першу допоміжну 
горизонтальну проекцію А1

1, В1
1, С1

1, D1
1 двогранного кута (методом засічок), 

не змінюючи вигляду і величини вихідної горизонтальної проекції; 
b) проведемо через А2; В2, С2 і D2 паралельні прямі a2, b2, ..., 

перпендикулярні до вертикальних ліній зв’язку (фронтальні проекції площин 
першого переміщення), а через А1

1, В1
1, С1

1, D1
1 вертикальні лінії зв’язку до 

перетину з a2, b2, ..., у точках А2
1, В2

1, С2
1, D2

1; 
c) сполучивши прямими А2

1, В2
1, С2

1 та А2
1, В2

1, D2
1, дістанемо першу 

допоміжну фронтальну проекцію А2
1, В2

1, С2
1, D2

1 двогранного кута. 
Зауважимо, що перша допоміжна фронтальна проекція А2

1 В2
1 дорівнює 

натуральній величині ребра АВ. 
2) Перемістимо двогранний кут відносно площини П2 у положення, при 

якому його ребро АВ стане горизонтально проецюючим, для чого: 
a) змінимо положення першої допоміжної фронтальної проекції А2

1В2
1 ребра 

АВ так, щоб його друга допоміжна фронтальна проекція А2
2В2

2 розташувалась 
паралельно вертикальним лініям зв’язку і добудуємо другу допоміжну 
фронтальну проекцію А2

2, В2
2, С2

2, D2
2 двогранного кута, не змінюючи вигляду і 

величини вихідної першої допоміжної фронтальної проекції; 
b) проведемо через А1

1, В1
1, С1

1 і D1
1 паралельні прямі g1, d1..., 

перпендикулярні до вертикальних ліній зв’язку (горизонтальні проекції 
паралельних площин другого переміщення), а через А2

2, В2
2, С2

2, D2
2 – 

вертикальні лінії зв’язку до перетину з g1, d1..., у точках А1
2º В1

2, С1
2 і D1

2; 
c) Сполучивши прямими А1

2≡ В1
2 з С1

2 та А1
2≡ В1

2 з D1
2, дістанемо другу 

допоміжну горизонтальну проекцію С1
2, А1

2≡В1
2, D1

2 двогранного кута, що 
виродилась в лінійний, який чисельно дорівнює шуканій натуральній 
величині. (∠j=∠С1

2А1
2D1

2). 



ЗАДАЧІ 
1) Площину a перемістити у положення горизонтально проеціюючої (мал. 37). 

2) Відрізок АВ пере містити у положення, паралельне площині П2 (мал. 38). 

3) Побудувати проекції площини a загального положення, яка задана 
трьома точками і утворює з площиною П2 даний кут ϕ. 

 

Рис. 37 
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Білет №1 Тема: "Спосіб обертання і плоско-паралельного 
переміщення"  

1 
Якою цифрою визначена на 
мал. фронтальна проекція 
осі оберт. т.А? 

 
2 
Якою цифрою визначена на 
мал. горизонтальна 
проекція траєкторія т. А? 

3 

На якому мал. т. А 
повернута навколо осі "і", 
яка перпендикулярна пл. П1 
на кут 30° проти 
годинникової стрілки? 

    

4 

На якому мал. дійсна 
величина відрізка АВ 
визначена способом 
обертання навколо осі "і", 
яка перпендикулярна П1? 

    

5 

На якому мал. дійсна 
величина відрізка АВ 
визначена способом 
плоско-паралельного 
переміщення? 

    

6 
На якому мал. дійсна 
величина відрізка АВ 
визначена способом 
совміщення? 

    

7 

На якому мал. дійсна 
величина плоскої фігури 
визначена способом 
обертання навколо осі "і", 
яка паралельна П2? 

    

8 
На якому мал. дійсна 
величина плоскої фігури 
визначена способом плоско-
паралельного переміщення? 

    

9 
На якому мал. дійсна 
величина плоскої фігури 
визначена способом 
совміщення? 

    

10 Визначити довжину 
розтяжки АВ? 

Відповідь: 
1-7 одиниць 
2-6 одиниць 
3-8 одиниць 
4-9 одиниць 

 



9. Спосіб заміни площин проекцій. 
9.1 У чому полягають основи способу заміни площин проекцій та чим 

відрізняється цей спосіб від способів методу переміщення? 
9.2 Яка послідовність заміни площин проекцій і яке положення у просторі 

має займати нова площина проекцій відносно площини проекцій вихідної 
системи? 

9.3 Як розташовуються нові осі проекцій та проекції точки у випадку 
заміни однієї й двох площин проекцій? 

9.4 Які основні задачі на пряму і на площину розв’язують заміною однієї 
площини проекцій? У яких випадках застосовують першу основну задачу на 
пряму та першу основну задачу на площину? 

9.5 Яку площину проекцій вихідної системи площин проекцій треба 
замінити та яких положень треба надати новій площині проекцій і новій осі, 
щоб відрізок прямої загального положення або площина загального 
положення у новій системі стали горизонтальною лінією рівня, фронтальною 
лінією рівня, фронтально проеціюючою та горизонтально проеціюючою? 

9.6 У якій послідовності та яких положеннях треба надати новим 
площинам проекцій і новим осям, щоб відрізок прямої загального положення, 
або площина загального положення в новій системі став перпендикулярним 
до нової горизонтальної (фронтальної) площини проекцій, а площина стала 
горизонтальною (фронтальною) площиною рівня? 

9.7 Як в безвісній системі площин проекцій вибрати напрям нових ліній 
зв’язку й побудувати постійну пряму комплексного рисунка, розв’язуючи 
першу основну задачу на пряму і першу основну задачу на площину а також 
для заміни другої площини проекцій, розв’язуючи другу основну задачу на 
пряму і другу основну задачу на площину? 

9.8 Як в безвісній системі розв’язують другі основні задачі на пряму і на 
площину заміною лише однієї площини проекцій? Яке положення у цьому 
випадку займає нова площина проекцій відносно вихідних площин проекцій? 

9.9 Як в безвісній системі вибрати напрям проеціювання та побудувати 
постійну пряму комплексного рисунка для заміни вихідної площини проекцій 
площиною проекцій загального положення, розв’язуючи другу основну 
задачу на пряму і другу основну задачу на площину? 



ПРИКЛАД 
Знайти центр кола, описаного навколо DАВС (мал. 39). 

Щоб знайти центр кола, описаного навколо трикутника, треба побудувати 
натуральну величину цього трикутника. Тому дану задачу розв’язують на 
підставі другої основної задачі на площину: треба площину загального 
положення зробити площиною рівня. Для її розв’язання треба замінити дві 
площини проекцій, наприклад: П2 на П4⊥П1 і перпендикулярну до 
горизонталі площини трикутника (П4⊥АВС) П1 на П5⊥П4 і паралельну 
площині трикутника (П5||ΔАВС). 

РОЗВ’ЯЗОК  
1) Замінимо фронтальну площину проекцій П2 вихідної системи П2/П1 на 

нову П4⊥П1 і перпендикулярну до горизонталі площини трикутника (П4⊥Δ
АВС), для чого: 

a) через вершину С площини трикутника проведемо його горизонталь h≡
C1(h1≡C212⊥C1C2, h1≡C111); 

b) проведемо нову вісь проекцій x14 (відстань вільна) перпендикулярно до 
горизонтальної проекції h1 горизонталі; 

c) З точок А1, В1, С1, перпендикулярно до x14 проведемо лінії зв’язку й 
відкладемо на них відрізки А14А4=А12А2, В14В4=В12В2, С14С4=С12С2; 

d) Сполучивши прямими А4, В4 і С4, дістанемо першу допоміжну 
фронтальну проекцію А4В4С4 площини трикутника, що виродилась в пряму. 

2) Взявши за вихідну систему П4/П1, замінимо в ній горизонтальну 
площину проекцій П1 на нову П5⊥П4 і паралельну площині трикутника 
(П5||DАВС), для чого: 

a) проведемо нову вісь проекцій x45 паралельно проекції А4В4С4 площини 
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трикутника, що виродилась; 
b) з точок А4, В4, С4 перпендикулярно до x45 проведемо лінії зв’язку й 

відкладемо на них відрізки А45А5=А14А1, В45В5=В14В1, С45С5=С14С1; 
c) сполучивши прямими А5, В5, С5, дістанемо другу допоміжну горизон-

тальну проекцію А5В5С5 трикутника, яка дорівнює його натуральній величині. 
3) Звичайним способом для DА5В5С5 побудуємо проекцію О5 центра О 

описаного кола і зворотною побудовою знайдемо проекції О1 та О2 цього 
центр у вихідній системі П2/П1. Побудова розуміла з малюнка. 

ЗАДАЧІ 
1) Побудувати допоміжну проекцію точки А в системі площин П4/П1 

(мал. 40). 
2) Замінити одну з площин проекцій так, щоб у новій системі площина a 

стала фронтальною проеціюючою (мал. 41). 
3) Знайти центр кола, вписаного в ΔАВС 

(мал. 42). 

 

Рис. 42 
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10. Ортогональні проекції кривих ліній. Загальні положення і означення. 
10.1 Що називають кривою лінією? За якими ознаками й на які класи 

поділяють криві лінії? Вкажіть способи утворення та сфери застосування 
кривих ліній. 

10.2 Властивості точок кривої лінії. Вкажіть особливі точки кривої. Яку 
криву називають гладкою? 

10.3 Як побудувати дотичну до кривої лінії за допомогою кривої помилок? 
10.4 Що називають кривизною кривої лінії та як вона змінюється? 
10.5 Що називають еволютою і евольвентою кривої? Які їх властивості? 
10.6 Яку криву називають корбовою? У чому полягає суть апроксимації 

кривих ліній? 
11. Проекції плоских та просторових кривих. Розгортка і випрямлення. 
11.1 Які властивості проекцій кривої лінії? Як використовують ці 

властивості під час побудови проекцій кривих ліній? 
11.2 Як побудувати проекцію кола, що лежить у площині загального 

положення, проеціюючої та площини рівня? 
11.3 Що називають циліндричною гвинтовою лінією? Як її будують? 

ПРИКЛАД 
У площині α(a×b) побудувати коло заданого радіуса R з центром у даній 

точці О (мал. 43). 

Загальним при розв’язанні задач на побудову проекцій плоскої кривої є 
виконання (або використання) умов належності точок площини кривизни. 

Проекції найпростіших плоских кривих-кола та еліпса – можна 
побудувати безпосередньо, тобто без перетворення положення площини 
кривизни і без побудови справжнього вигляду кривої. У цьому випадку на 
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заданій площині кривизни будують проекції спряжених діаметрів і по них 
креслять еліпси – проекції даних кола чи еліпса. 

У цьому прикладі побудуємо проекції кола, попередньо зробивши задану 
площину кривизни її площиною рівня. 

РОЗВ’ЯЗОК  
1) Задану площину кривизни α(a×b) разом з точкою О⊃a обертанням 

навколо горизонталі h(i≡h) перемістимо у положення площини рівня: a1||П1. 
Горизонтальну проекцію її позначимо α1

1(a1
1×b1

1). 
2) Накреслимо коло радіуса R з центром О1

1, що є горизонтальною 
проекцією кола, яке лежить у площині α1. На колі відмітимо ряд характерних 
точок В1

1, C1
1, D1

1, … 
3) Проекції В1 і В2 точки В кола у вихідному положенні площини 

кривизни будуємо зворотним обертанням. Для цього через В1
1 проведемо у 

площині α1 будь-яку пряму, наприклад горизонталь с1
1, і побудуємо її проекції 

с1 та с2 у вихідному положенні площини α. На цих проекціях прямої 
звичайним порядком побудуємо шукані проекції В1 та В2. Так само можна 
побудувати проекції решти точок. 

4) Операцію зворотного обертання площини a1 у вихідне положення a, 
споріднених з точками поля a1

1. Віссю спорідненості цих полів буде проекція 
осі обертання h1≡i1. Напрямом спорідненості будуть прямі, перпендикулярні 
до h1, тобто проекції площин обертання точок. 

На колі у полі α1
1 задамося довільною точкою D1

1 і побудуємо споріднену 
з нею точку D поля α. Для цього проведемо пряму О1

1D1
1 і відмітимо 

подвійну точку 20=О1
1D1

1×h1. Споріднена з нею пряма D120. Провівши через 
D1

1 пряму напряму спорідненості до перетину з D120, дістанемо споріднену 
точку D1, що є шуканою горизонтальною проекцією. Фронтальна проекція D2 
побудована як звичайно. Аналогічно можна побудувати проекції усіх 
характерних точок кола. 

5) Сполучивши лекальними кривими однойменні проекції точок, 
дістанемо шукані проекції кола, що лежить у площині кривизни α. 



ЗАДАЧІ 
1) У площині a побудувати коло радіуса R, яке проходить через задані 

точки M і N (мал. 44). α(a||b). 

2) Побудувати проекції кривої AB, що лежить у площині загального 
положення a (мал. 45). α(a×b). 

3) Побудувати проекції еліпса, що лежить у площині α, за даною величиною 
АВ малої осі і величиною СВ та положенням великої осі (мал. 46). α(KLM). 

12. Ортогональні проекції поверхонь. Багатогранні поверхні. 
11.1 Що називають поверхнею? На які групи поділяють усі поверхні? 
11.2 Яку поверхню називають многогранною? 
11.3 Як здають багатогранну поверхню на комплексному рисунку? 
11.4 Як побудувати проекції точки, прямої, кривої лінії, що лежить на 

багатогранній поверхні? 
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ПРИКЛАД 
Побудувати проекції прямої призми заввишки 30 мм, що стоїть на 

площині α(h×f). Основа – рівносторонній трикутник з стороною, що дорівнює 
l (мал. 47). 

Проекції основи призми треба будувати, накресливши основу в 
суміщеному положенні і повернувши площину α разом з нею у вихідне 
положення. Бічні ребра призми, розташовані перпендикулярно до площини α, 
пройдуть через вершини основи. 

РОЗВ’ЯЗОК 
1) Побудуємо проекції основи АВС. Для цього сумістимо площину α з 

площиною α1, паралельною площині П1, повернувши її навколо h. В 
суміщеному положенні накреслимо рівносторонній ΔA1

1В1
1С1

1 з стороною, 
що дорівнює l. Повернувши площину α разом з допоміжною площиною 
А1

1В1
1С1

1 в положення α1 у вихідне, дістанемо вихідні проекції А1В1С1 та 
А2В2С2 основи. 

2) Побудуємо проекції бічних ребер через проекції А1, В1, С1 вершин 
основи проведемо прямі, перпендикулярні до проекції h1 горизонталі, і через 
проекції А2, В2 і С2 прямі, перпендикулярні до проекції f2 фронталі. На одній з 
прямих, наприклад тій, що проходить через В, задамося довільною точкою K і 
визначимо натуральну величину B2

1K2 відрізка ВК способом прямокутного 
трикутника. Відклавши від В2

1 відрізок В2
1F2

1 завдовжки 30 мм і після 
перенесення його на B2K2, дістанемо шукану проекцію B2F2, а потім B1F1 
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ребра BF призми. Проекції ребер AE і CD дістанемо, відклавши 
A2E2=C2D2=B2F2 та A1E1=C1D1=B1F1. 

3) Сполучивши вершини і визначивши видимість дістанемо шукані 
проекції призми. 

ЗАДАЧІ 
1) Побудувати проекції прямої призми з основою АВС і висотою 50 мм 

(мал. 48). 
2) Побудувати проекції куба з ребром АВ (мал. 49) і вершиною С (?, С2). 

3) Побудувати проекції похилої призми з основою АВСDEF, бічні ребра 

якої паралельні площині П2 і нахилені під кутом 60° до площини П1. Довжина 
ребер 70 мм (мал. 50). 

12. Криві поверхні. Загальні поняття. 
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12.1 Які поверхні називаються кривими і які є способи їх утворення? 
12.2 Що таке твірна і напрямна лінія, визначник поверхні, твірна поверхня, 

обвідна поверхня? 
12.3 Що називають точковим каркасом поверхні, лінійним каркасом 

поверхні? 
12.4 Які ознаки і властивості покладено в основу класифікації поверхонь? 

На які основні класи поділяють поверхні? Які поверхні входять до цих класів? 
12.5 Що називають контуром видимості і обводом проекції поверхні? 
ПРИКЛАД 
Побудувати проекції точок А, В, С, що лежать на контурах видимості 

сфери з центром у точці О(О1, О2, О3) і радіусом R=15 мм (мал. 51). 
Проекція точки, що лежить на контурі видимості поверхні, 

розташовується на однойменному обводі проекції поверхні іншій проекції цієї 
точки належать однойменним проекціям контуру поверхні, що розглядається. 

РОЗВ’ЯЗОК 
1) Побудуємо проекцію точки А, що належить контуру видимості а сфери, 

відносно площини П1. 
Обводом горизонтальної проекції сфери буде коло а1 радіуса R з центром 

в О1, що є проекцією кола – контуру видимості а сфери, що лежить у 
горизонтальній площині, яка проходить через центр О. Фронтальною і 
профільною проекціями цього контуру видимості будуть прямі а2 і а3. 
Горизонтальною проекцією шуканої точки А є будь-яка точка А⊃а1. Дві інші 
проекції А2 та А3 належать відповідно проекціям а2 та а3 контуру видимості і 
побудовані як звичайно. 

2) Проекції контурів b і c видимості сфери відносно площин П2 і П3 та 
проекції точок В і С, що лежать відповідно на цих контурах, побудовані 
аналогічно викладеному вище. 

ЗАДАЧІ 

 

Рис. 51 



1) За даними проекціями основ циліндра побудувати обводи його проекцій 
та проекції точок, що лежать на контурах видимості циліндра (мал. 52). 

2) Побудувати горизонтальну проекцію кривої лінії а, що лежить на 

поверхні, заданій каркасом точок (мал. 53). 
3) Побудувати обвід проекцій конуса з вершиною S і основою m, що 

лежить в проецюючий площині s, та проекції точок, що лежать на контурах 
видимості цього конуса (мал. 54). 

13. Утворення і задавання поверхонь. Точка і лінія на поверхні. 

 

Рис. 52 

 

Рис. 53 

 

Рис. 54 



13.1 Що означає “задати поверхню на комплексному рисунку”? Які є 
способи задавання проекцій поверхонь? 

13.2 Які поверхні називають прямолінійчастими, криволінійчастими? Які є 
способи утворення і задавання їх на комплексному рисунку? 

13.3 У чому полягає спільність утворення і задавання на комплексному 
рисунку поверхонь з ребром повороту, конічних та циліндричних? Які 
загальні властивості цих поверхонь? 

13.4 Які поверхні входять до групи прямолінійчастих поверхонь з 
площиною паралелізму? Які загальні властивості цих поверхонь? 

13.5 Що таке двічі прямолінійчаста поверхня, вісь та площина симетрії, 
лінія та центр стискання, прямий і гіперболічний параболоїд? 

13.6 Які лінії поверхні обертання називають паралелями, меридіанами, 
екватором, горлом і головним меридіаном? Як їх зображують на 
комплексному рисунку? 

13.7 Яка утвориться поверхня обертання залежно від вигляду твірної l та її 
положення відносно осі і поверхня? 

13.8 Що називають лінією періоду, осьовою та головною амплітудами 
складної поверхні обертання? 

13.9 Які умови належності точки і лінії кривій поверхні? Як побудувати 
проекції точки і лінії, що лежать на кривій поверхні? 

ПРИКЛАД 
За даною проекцією А2В2 побудувати горизонтальну проекцію лінії АВ, 

що лежить на циліндричній поверхні, заданій напрямною m і напрямом S 
твірної (мал. 55). 

Горизонтальну проекцію лінії АВ треба будувати, використовуючи 

властивість належності точки до поверхні. Якщо точка належить поверхні, то 
вона лежить на лінії, яка належить цій поверхні. 

РОЗВ’ЯЗОК 

 

Рис. 55 



1) Побудуємо А1 – горизонтальну проекцію довільної точки А. Для 
побудови А1 через А2 проведемо проекцію твірної i2||s2. Точка 12=l2×m2 і буде 
фронтальною проекцією точки 1 перетину твірної l з напрямною m. 
Побудувавши 11⊃m1 цієї точки, проведемо через неї горизонтальну проекцію 
твірної l2||s1. Шукану точку А1 знаходять на l1 за допомогою вертикальної лінії 
зв’язку. 

2) Побудова горизонтальних проекцій точок В, С, ... аналогічна 
викладеній вище. 

ЗАДАЧІ 
1) Побудувати другу проекцію лінії АВ, що лежить на поверхні конуса, за 

даною проекцією А1В1 (мал. 56). 
2) Побудувати обводи проекцій сфери, якщо дані проекції центра сфери О

(О1, О2) і точки А(А1, А2), що лежать на цій сфері (мал. 57). 
3) Побудувати обводи проекцій поверхні обертання і побудувати відсутні 

проекції точки А, що лежить на цій поверхні (мал. 58). 
Графічні операції над поверхнями 

 

Рис. 56 

 

Рис. 57 



14. Пряма і площина, дотичні до кривої поверхні. 
14.1 Які властивості має площина, дотична до кривої поверхні? Як 

побудувати таку площину? 
14.2 Як провести пряму, дотичну до кривої поверхні? 
14.3 Який характер дотику площини до кривої поверхні, що складається з 

еліптичних, параболічних та з гіперболічних точок? Які поверхні складаються 
з таких точок? 

14.4 Як задають дотичну площину в точці двічі прямолінійчастої 
поверхні? 

14.5 Що називають нормаллю і нормальною площиною кривої поверхні в 
даній точці? 

14.6 Що називають головними радіусами кривизни і головними 
кривизнами поверхні в точці? 

ПРИКЛАД 
Через точку В провести площину t, дотичну до поверхні конуса (мал. 59). 
РОЗВ’ЯЗОК 

 

Рис. 58 
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1) Будь-яка площина, дотична до поверхні конуса, проходить через його 
вершину S. Тому, провівши через S і дану точку В пряму SB(S1B1, S2B2), 
дістанемо пряму, що лежить у шуканій дотичній площині τ. 

2)  Другою прямою, що визначає τ, буде дотична t до лінії основи а, яка 
проведена в площині основи s і перетинається з SB у точці С. Оскільки s⊥П2, 
то С2=S2B2×σ2 і С1⊃S1B1. Шукані проекції дотичної t: t2=σ2, t1 – проходить 
через С1 і дотикається до а1 у точці А1. 

Шукана дотична площина t(SB×t). Другий можливий розв’язок зображено 
штриховою лінією. 

Зазначимо, що дотичну площину τ можна задати лініями t×l, що 
перетинаються, де t – дотична до конуса в точці А і l – твірна AS конуса. 

ЗАДАЧІ 
1) Через зовнішню точку А(А1, А2) провести площину, дотичну до заданої 

поверхні (мал. 60). Φ(m×l). 
2) Побудувати проекції площини, дотичної до заданої поверхні в точці 

А (мал. 61). 
15. Перетин поверхні площиною 

 

Рис. 60 
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15.1 Що називають лінією перетину поверхні площиною? Що називають 
перерізом? 

15.2 У чому полягають окремі способи побудови лінії перетину 
багатогранної поверхні площиною? 

15.3 У чому полягають методи побудови лінії перетину поверхні січною 
площиною окремого положення? Які особливості цих побудов? 

15.4 Які точки відносять до опорних точок лінії перетину площини 
поверхнею? 

15.5 Як треба провести січну площину, щоб вона перетнула поверхню 
кругового конуса по прямим твірним, по еліпсу, параболі, гіперболі або колу? 

15.6 Що називають нормальним перерізом поверхні? 
15.7 Як розташувати січну площину, щоб вона перетнула поверхню 

обертання по характерним її лініям? 
15.8 По якій лінії сфера перетнеться з будь-якою площиною? Як ця лінія 

спроеціюється на площини проекцій залежно від положення січної площини? 
15.9 Як треба провести січну поверхню, щоб вона перетнула 

прямолінійчасту поверхню по прямій поверхні? 
15.10 У чому полягає основний спосіб побудови ліній перетину поверхні 

площиною? 
15.11 З якою метою та як застосовують, будуючи лінії перетину поверхні 

площиною, перетворення проекцій, косокутне проектування, споріднену 
відповідність? 

ПРИКЛАД 
Побудувати лінію перетину поверхні похилого еліптичного конуса 

площиною α(m×n) загального положення (мал. 62). 

 

Рис. 62 



РОЗВ’ЯЗОК 
1) Побудуємо опорні точки. Спочатку будуємо обвідну точку А на 

горизонтальній проекції поверхні. Горизонтальна її проекція А1 повинна 
лежати на обводі горизонтальної проекції. Тому допоміжну січну площину 
треба провести так, щоб лінією а перетину її з даною поверхнею була б твірна 
s1 – лінія перетину конура видимості поверхні, що проектується на П1 в лінію 
обводу S111. Для цього проведемо допоміжну січну площину σ(σ1)⊥П1(σ1≡
S111). Побудуємо лінію а=σ×Φ, a1≡S111, a2≡S2l2, а також лінію b=σ×a, b1≡2131≡
σ1, b2≡2232. Відмітимо шукану точку А=a×b, А2=S2l2×2232, A1⊃S111. 

Для побудови обвідної точки В на фронтальній проекції поверхні конуса 
треба виконати аналогічну побудову з допоміжною січною площиною, яка 
перпендикулярна до П2 і проходить через контурну твірну, що проектується в 
обвід фронтальної проекції. 

Для побудови вищої і нижньої точок лінії перетину треба провести 
площини τ, ..., дотичні до поверхні конуса і паралельні горизонталям січної 
площини та знайти точки перетину допоміжних твірних конуса з даною 
січною площиною α. 

Проведемо горизонтальну проекцію h(h1||n1) горизонталі площини t(h×s4), 
дотичну до горизонтальної проекції основи конуса, і відмітимо точку 41 
дотичну. Через точку і вершину S проведемо дотичну твірну s4(S141 та S242) і 
побудуємо точку С=σ4×a. Ця точка і буде шуканою нижньою точкою лінії 
перетину конуса з площиною α. 

Для побудови вищої точки досить провести другу дотичну до проекції 
основи, паралельну n1, і повторити розгляд операції. 

2) Побудуємо проміжні точки D, E лінії перетину за допомогою 
проеціюючих допоміжних січних площин, що проходять через вершину S 
конуса. Проведемо γ(γ2)⊥П2, побудуємо лінію а (S5 та S6)=γ×Φ, а2(S252 та 
S262)≡γ2, a1(S151 та S161). Будуємо лінію b=γ×a, b2(7282)≡g2, b1(7181) і відмітимо 
шукані точки D, E=a(S5 та S6)×(7,8), D1=61S1×7181, E1=51S1×7181. 

D2 і E2 побудовані за допомогою вертикальних ліній зв’язку. Проекціями 
шуканої лінії будуть лекальні криві, що послідовно сполучають однойменні 
проекції побудованих точок. 



ПРИКЛАД 
Побудувати проекції та визначити натуральну величину перерізу піраміди 

площиною α(h×f) загального положення (мал. 63). 

Замінивши площину проекцій так, щоб у новій системі січна площина α 
загального положення стала проеціюючою, можна побудувати лінію перетину 
піраміди без допоміжних січних площин, а потім результат перенести на 
вихідні проекції. 

РОЗВ’ЯЗОК 
1) Замінимо площину проекцій П2 на П4⊥α. Для цього проведемо нову 

вісь проекцій S14⊥h1 і побудуємо нову фронтальну проекцію α4 площини α. 
Після цього побудуємо нову фронтальну проекцію піраміди. На мал. 63 
показана побудова проекцій вершини S4 та ребра 14S4. 

2) Побудуємо допоміжну проекцію лінії перетину піраміди площиною. 
Нова фронтальна проекція цієї лінії є прямою, що збігається з α4 бо α⊥П4. 
Точки перетину α4 з проекціями ребер (наприклад, А4=S414×α4) є 
допоміжними проекціями вершин ліній перетину. 

3) Побудуємо проекції ліній перетину. Для цього, провівши лінію зв’язку 
А4А1⊥S14 до перетину з горизонтальною проекцією S111 ребра, дістанемо 
горизонтальну проекцію А1 вершин ліній перетину; фронтальна проекція А2 
побудована як звичайно. Аналогічно побудовані й інші точки шуканої лінії 
перетину. 

 

Рис. 63 



4) Натуральна величина перерізу визначена способом плоскопаралельно 
переміщення. Ці побудови виконані в системі П1⊥П4 і зрозумілі з малюнка. 

Розглянутий приклад свідчить також про можливість комплексного 
використання кількох способів перетворення проекції. 

ПРИКЛАД 
За допомогою спорідненої відповідності побудувати лінію перетину 

поверхні похилого еліптичного циліндра з площиною α(b×c) загального 
положення (мал. 64). 

Розв’язуючи задачу, треба виходити з того, що горизонтальна й 
фронтальна проекції шуканої фігури перетину споріднені одна з одною. 
Оскільки ця фігура лежить у січній площині a, то після встановлення 
спорідненості для площини a тим самим встановимо спорідненість і для 
шуканої фігури. Завдання зводиться до відшукання на проекціях твірних 
циліндра ряду пар споріднених точок у встановленій спорідненості. 

РОЗВ’ЯЗОК 
1) Побудуємо вісь спорідненості S0. Для цього відмітимо точки С0=b1×b2 

та D0=C1×C2 і проведемо через них шукану вісь S0. напрямом спорідненості 
буде вертикальна лінія зв’язку B1B2. 

2) Побудуємо прямі, споріднені з фронтальними проекціями твірних 
циліндра. Для цього в січній площині a проведемо пряму m, фронтальна 
проекція якої збігається з a2(a2≡m2). Відмітимо точку E0=m2×S0, через яку має 
пройти споріднена горизонтальна проекція m1 цієї прямої. Для побудови m1 у 
площині a проведена допоміжна пряма, що проходить через точку В і 
довільну точку F прямої m. F2⊃m2; F1 побудована як точка, споріднена з F2, і 

 

Рис. 64 



лежить на прямій C0B1, спорідненій з прямою F2B2(m1≡F1E0). Споріднені 
горизонтальні проекції твірних циліндра паралельні m1. 

3) Будуємо точку А перетину твірної а циліндра з січною поверхнею α: 
A1=m1×a1; A2⊃a2 і побудована за допомогою лінії зв’язку. Побудова решти 
точок перетину інших твірних аналогічна і зрозуміла з малюнка. 

ЗАДАЧІ 
1) Побудувати проекції та визначити натуральну величину перетину 

кривої поверхні з площиною s окремого положення (мал. 65). σ(σ2)⊥П2. 

2) Побудувати проекції і визначити натуральну величину перерізу 
багатогранної поверхні з площиною σ (мал. 66). 

3) Побудувати проекції ліній перетину заданої кривої поверхні з 
площиною α загального положення (мал. 67). 

16. Перетин поверхні прямою лінією. 

 

Рис. 65 
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16.1 У чому полягає загальний спосіб побудови точок перетину прямої 
лінії з поверхнею? 

16.2 Як вибирають допоміжну січну площину залежно від типу поверхні? 
16.3 Чи можна, і якщо можна, то як, побудувати точки перетину 

проеціюючої прямої лінії без застосування допоміжних січних площин? 
16.4 В яких випадках і для який поверхонь раціонально використовувати 

під час побудови точок перетину прямої з поверхнею перетворення проекцій 
та косокутне проеціювання? 

ПРИКЛАД 
Побудувати точки перетину прямої а з поверхнею піраміди (мал. 68). 

РОЗВ’ЯЗАННЯ 

1) Через пряму а проведемо допоміжну січну площину σ(σ2)⊥П2, σ2≡а2.  
2) Побудуємо лінію b(1-2-3)=Φ×σ. Фронтальна проекція 122232 цієї лінії 

збіжиться з σ2. 
3) Відмітимо шукані точки M, N=a×b; M1=a1×1121; N1=a1×2131. M2 та N2 

побудовані як звичайно. 
ЗАДАЧІ 

 

Рис. 67 
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1) Побудувати точки перетину прямої a(a1, a2) з поверхнею 
многогранника. Визначити видимість (мал. 69). 

2) Знайти проекції точки перетину проецюючої прямої a(a1, a2), ліній рівня 

h(h1, h2) з поверхнею (мал. 70) і визначити видимість. 
17. Взаємний перетин поверхонь. 

17.1 Що називається лінією взаємного перетину поверхонь? 
17.2 У чому полягає основний метод побудови лінії взаємного перетину 

поверхонь? Які поверхні можна використати як посередники? 
17.3 Які два випадки побудови ліній взаємного перетину двох 

багатогранних поверхонь ви знаєте? 
17.4 Що являє собою схема визначення порядку сполучення точок лінії 

взаємного перетину двох багатогранних поверхонь і як за її допомогою 
визначити видимість? 

17.5 На яких умовах ґрунтується побудова проекцій дахів? 
17.6 Який вигляд у загальному випадку має лінія взаємного перетину 

кривої і багатогранної поверхні? 
17.7 Які точки лінії перетину називають опорними і які проміжними? Як 

задати посередник для побудови опорних і проміжних точок? 

 

Рис. 69 

 

Рис. 70 



17.8 По яких лініях взаємно перетинаються криві поверхні? Який перетин 
поверхонь називають повним і який неповним? Як визначають характер лінії 
перетину? 

17.9 У яких випадках та як під час побудови лінії взаємного перетину двох 
поверхонь застосовують як посередники проеціюючі площини, площини 
загального положення, сферичні та конічні поверхні, циліндричні та співвісні 
поверхні обертання? 

17.10 Які особливості побудови лінії перетину поверхонь, якщо одна з них 
проеціююча? 

17.11 На чому ґрунтується застосування допоміжних січних циліндричних 
і конічних поверхонь? 

17.12 З якою метою і як використовують під час побудови лінії взаємного 
перетину поверхонь перетворення поверхонь і косокутне проеціювання? 

17.13 По яких лініях перетинаються дві співвісні поверхні обертання? 
17.14 Яку властивість сфери покладено в основу застосування допоміжних 

січних сфер? 
17.15 В яких випадках треба застосовувати як посередників концентричні 

сфери, а в яких ексцентричні? 
17.16 В яких випадках дві поверхні обертання другого порядку 

перетинаються по двох плоских кривих? 
17.17 Які поверхні обертання другого порядку називають стичними і по 

яких лініях вони взаємно перетинаються? 
17.18 По якій лінії перетинаються дві поверхні обертання з паралельними 

осями? 
ПРИКЛАД 



Побудувати проекції лінії перетину циліндричної й пірамідальної 
поверхонь (мал. 71). 

За посередника візьмемо площини загального положення, що проходять 

через вершину S піраміди і паралельні твірним циліндра. Для цього через S 
проведемо пряму e||l(e2||l2, e1||l1) та відшукаємо її слід на площині основи σ. 
K=e×σ (K2=e2×σ2, K1 – будують як звичайно). Пучок площин, що проходить 
через цю пряму розтинатиме циліндр по твірних, а піраміду – по прямих, що 
проходять через вершину S. Сліди таких площин перетинатимуться в точці K1. 

РОЗВ’ЯЗОК (І) 
1) Побудуємо допоміжні точки M і N, K і L. Для цього: проведемо січну 

площину a, слід n якої проходить через K1 і перетинає обидві основи. 
2)  Побудуємо лінію a(a1 і а2=a×Φ1(m×l). Для цього відмітимо точки (1,2)= 

=m×n і через них проведемо прямі a і a1, паралельні l(a||e||l), оскільки площина 
α||l перетне поверхню циліндра Ф1 по твірний. 

3) Будуємо лінію b(3S і 4S)=α×Ф2(SABC). Для цього відмітимо точки (3,4)
=ΔАВС×n і через них проведемо прямі 3S і 4S, які пройдуть через вершину, 
оскільки січна площина α проходить через вершину S. 

4) Відмітимо точки M і N, K і L взаємного перетину лінії а(а, а1) і b(3S, 
4S); M=a×3S, N=a×4S, K=a1×4S, L=a1×3S. Інші проміжні точки будують 
аналогічно. 

РОЗВ’ЯЗОК (ІІ) 

 

Рис. 71 



Будуємо опірні точки. Побудуємо спочатку точки О і Р перетину ребра SB 
піраміди з поверхнею циліндра. Для цього січну площину α1 проведемо через 
ребро SB (слід n1

1 пройде через К1 та В1). При цьому лінія перетину її з 
пірамідою збіжиться з ребром SB. Дальше побудову виконують аналогічно 
описаному вище. Точки перетину решти ребер піраміди з циліндром будують 
за аналогією. 

Для побудови опорних точок, що лежать на контурі твірній циліндра, 
треба площину α провести так, щоб лінією перетину була ця твірна. При 
цьому лекальною кривою сполучають спочатку точки перетину, які лежать в 
одній грані, потім в іншій і т.д. 

ПРИКЛАД 
Побудувати лінію перетину сферичної поверхні з поверхнею еліптичного 

циліндра (мал. 72). 
За посередника візьмемо циліндричну поверхню. 

РОЗВ’ЯЗОК 

 

Рис. 72 



1) Будуємо опорні точки. Проведемо екватор m(m1, m2) поверхні сфери і 
побудуємо точки А та В перетину його з поверхнею циліндра. Для цього 
вважатимемо m напрямною допоміжного січного циліндра з твірною l1||l. 
Паралельно напряму l(l1, l2) спроеціюємо центр О1(О1

1, О2
1) екватора на 

площину α(α2) основи циліндра. З одержаної точки О1
2, як з центра, описано 

коло m1
2 радіусом, що дорівнює радіусу екватора. Це коло буде основою 

допоміжного січного циліндра (тобто лінією перетину його з площиною a 
основи даного циліндра) і перетинатиме напрямну n1 заданого циліндра в 
точках 11 та 21. Очевидно, що через ці точки пройдуть прямі a1 і b1, паралельні 
l1 і є лініями перетину поверхонь заданого й допоміжного циліндрів. Шукані 
точки А1=а1×m1, В1=b1×m1. Фронтальні проекції А2 і В2 побудовані за 
допомогою ліній зв’язку. 

Для побудови точок ліній перетину, що лежать на головному меридіані 
сфери, за напрямну лінію допоміжного січного циліндра треба брати головний 
меридіан. 

Точки С і D ліній перетину, що лежать на обвідній твірній l(l1, l2), 
побудовані так само, як і точки перетину прямої з сферою. Побудова 
зрозуміла з малюнка. 

Решта точок, що лежать на обвідних твірних, побудована аналогічно. 
2) Побудуємо проміжні точки E і F. Для цього проводимо паралель m1 

поверхні сфери і виконуємо побудови, аналогічні розглянутим вище. 
ЗАДАЧІ 
1) Побудувати проекції лінії взаємного перетину двох кривих поверхонь 

(мал. 73). 

 

Рис. 73 



2) Побудувати проекції лінії взаємного перетину конуса зі сферою 
(мал. 74). 

18. Перетин площини і поверхні кривою лінією. 
18.1 У чому полягає основний спосіб побудови лінії перетину поверхні 

кривою лінією? 
18.2 Які посередники треба застосувати для побудови точок перетину 

кривої лінії (плоскої, просторової) з площиною? 
18.3 Які посередники треба застосувати під час побудови точок перетину 

кривої лінії з поверхнями: багатогранною, кривою, обертання? 
ПРИКЛАД  
Побудувати точки перетину кривої лінії а з поверхнею циліндра Ф1 

(мал. 75). 

 

Рис. 74 

 

Рис. 75 



РОЗВ’ЯЗОК 
1) Через лінію а проведемо горизонтальну проеціюючу січну циліндричну 

поверхню Ф. Горизонтальна проекція Ф1 цієї поверхні збіжиться з 
горизонтальною проекцією лінії а≡Ф1. 

2) Побудуємо лінію b=Ф1×Ф. Оскільки Ф – горизонтально проеціююча 
поверхня, то горизонтальна проекція шуканої лінії перетину b1≡Ф1. 
Фронтальна проекція b2 побудована на точках перетину твірних даного 
циліндра Ф1 з поверхнею Ф. На малюнку показано побудову точки 1=l×Ф; 
11=l1×Ф1, 12⊃l2. 

Шукані точки перетину M і N, M2N2=a2×b2(M1 та N1)⊃a1, побудовані за 
допомогою вертикальних ліній зв’язку. 

ПРИКЛАД 
Побудувати точки M і N перетину поверхні обертання Ф1 (сфера) з 

кривою лінією (мал. 76).  

РОЗВ’ЯЗОК 
1) Через лінію а проведемо допоміжну січну поверхню обертання Ф, 

співвісну з даною поверхнею. У цьому випадку віссю допоміжної поверхні 
буде і(і1, і2), твірною – дана крива а. 

Побудуємо l21 – фронтальну проекцію головного меридіана допоміжної 
поверхні. Для цього через і проведемо меридіанну площину a||П2 (площина α1 
– горизонтальна і проходить через і) і побудуємо точки перетину паралелей з 
цією площиною. На малюнку показані побудови площини α з лінією а, що 
проходить через точку 1(11, 12). Послідовно сполучивши точки типу 12

1, 
дістанемо l21. 

 

Рис. 76 



2) Співвісні поверхні обертання перетинаються по паралелях. Проекції m2 
і n2 цих паралелей пройдуть через точки (22 і 32)=l2×l21. 

3) Шукані точки M2=a2×m2; N2=a2×n2. M1 та N1 побудовані як звичайно. 
ЗАДАЧІ 
1) Крива m(m2) лежить у площині α(АВС). Побудувати точку перетину 

(мал. 77) цієї кривої з площиною β(f×h). 

2) Побудувати точки перетину (мал. 78) кривої лінії a(a1, a2) із поверхнею Ф. 

3) На прямолінійній поверхні, заданій трьома напрямними а, b, c, 
побудувати проекції довільної твірної l (мал. 79). 

19. Розгортки поверхонь. 

 

Рис. 77 

 

Рис. 78 

 

Рис. 79 



19.1 Що називають розгорткою поверхні? 
19.2 Яку поверхню називають розгортуваною і яка нерозгортуваною? Які 

поверхні відносять до цих класів? 
19.3 Які основні властивості розгортки розгортуваної поверхні ви знаєте? 
19.4 В чому полягає загальний метод побудови розгортки поверхні? Що 

таке апроксимація поверхні? 
19.5 Які способи застосовують для побудови розгортки розгортуваної 

поверхні? 
19.6 У чому суть способів нормального перерізу, розгортання і 

триангуляції? Для розгортання яких поверхонь застосовують кожний з цих 
способів? 

19.7 Як будують наближені розгортки нерозгортуваних поверхонь? 
19.8 Як визначити найкоротшу відстань між двома точками, що лежать на 

розгортуваній кривій поверхні? 
ПРИКЛАД 
Побудувати розгортку бічної поверхні зрізаного конуса. (мал. 80). 
Для побудови розгортки прямолінійчастої поверхні застосовують спосіб 

трикутників. 
РОЗВ’ЯЗОК 

 

Рис. 80 



1) В дану поверхню впишемо многогранник ABCD…GH(A1B1C1D1…
G1H1, A2B2C2D2…G2H2), що складається з трикутних граней. Для цього верхні 
і нижні основи поділимо на однакову кількість рівних частин A1C1=C1E1= …
=G1A1; B1D1=D1F1=…=B1H1. Прямі AD(A1D1, A2D2), CD(C1D1, C2D2), … і AC
(A1C1, A2C2), BD(B1D1, B2D2), … що сполучають знайдені точки, є ребрами 
вписаного многогранника. 

2) Визначимо натуральну величину ребер. Оскільки обидві основи лежать 
у горизонтальних площинах рівня, то AC, CE, …BD, DF на горизонтальній 
проекції зображені в натуральну величину: AC=A1C1, …BD=B1D1, … 

Натуральну величину бічних ребер AD, CD, … визначимо за способом 
прямокутного трикутника. Ці побудови зроблені на малюнку. Наприклад, для 
визначення натуральної величини AD=1D1

1 від точки 2 відкладено відрізок 
2D1

1=A1D1. Натуральну величину решти ребер визначимо аналогічно. 
3) Побудуємо розгортку. На прій від точки A0 відкладемо відрізок 

A0B0=AB(A0B0= A2B2) (методом засічок). З точки В0 зробимо засічку радіусом 
1D1

1. Знайдемо точку D0 сполучимо з A0 і B0 прямими й продовжимо 
побудову наступних ребер. 

4) Точки A0, C0, E0, … G0, A0 і точки B0, D0, F0…H0, B0 сполучимо 
лекальними кривими. Знайдена плоска фігура A0B0…B0A0 і буде шуканою 
розгорткою бічної поверхні зрізаного конуса. 

ЗАДАЧІ 
1) Побудувати розгортку призми (мал. 81). На розгортку нанести лінії, 

що лежать на поверхні. 
2) Побудувати розгортку перехідної поверхні (мал. 82). 

ЗАДАЧІ 

 

Рис. 81 



 

Рис. 82 
1.1 По наочному зображенню точки побудувати її комплексний рисунок? 
1.2 По комплексному рисунку точки провести реконструкцію і 

побудувати її наглядне зображення. 
1.3 Побудувати наглядне зображення та комплексний рисунок т. А, яка 

знаходиться на відстані 40 мм від П1 на 20 мм від П2, на 30 мм від П3. 
Записати координати точки. 

1.4 Побудувати комплексний рисунок точок, які знаходяться: 
B – на рівній відстані від площин проекцій П1 та П2; 
С – в площині П; 
D – одночасно в площинах П1 і П2. Записати координати точок. 
1.5 Визначити, на яких відстанях від площин проекцій знаходяться точки 

A, B, C, D. 
1.6 Побудувати точку В, розташовану вище т. А на 25 мм і т. С – перед т. 

А на відстані 15 мм. Визначити видимість точок. 
2.1 Поданому наочному зображенню побудувати комплексний рисунок 

прямої l(A, B). 
2.2 По комплексному рисунку визначити реконструкцію і побудувати 

наочне зображення прямої лінії l(l1, l2). 
2.3 Розділити відрізок АВ т. С в відношенні АС:ВС = 3:1. 
2.4 На прямій l побудувати т. В, яка знаходиться від т. А на відстані 50 мм. 
2.5 Через точку К провести горизонталь під кутом 45° до площини П2. На 

горизонталь побудувати т. L, віддалену від т. К на відстані 60 мм. 
2.6 Визначити відносне положення точок А, В, С, D і прямої l(l1, l2). 
2.7 Визначити відносне положення прямої l(l1, l2) з прямими p(p1, p2) і(і1, і2). 
2.8 Через т. А провести пряму l, паралельну прямій: 
1) m – довільного положення; 
2) n – загального положення і А2⊃m2. 
2.9 Пересікти прямі a і b профільно проеціюючою прямою t. Визначити 

кут нахилу прямої а до площини П1. 



2.10 Побудувати пряму l1, яка перетинає дві мимобіжні прямі а і b і 
паралельну пряму с. 

2.11 Через т. А провести горизонталь та фронталь, які перетинаються 
прямою l(l1, l2) і прямою p(p1, p2). 

2.12 Визначити натуральну величину відстані від т. А до прямої f. 
3.1 По даному наочному зображенню побудувати комплексний рисунок 

площини α(ΔАВС). 
3.2 Побудувати відсутню проекцію вирізу АВСD, побудованого в площині 

ΔDEF. Через точку К провести лінію, перпендикулярну площині. 
3.3 Побудувати довільну горизонталь h і фронталь f, а в площинах: 
1) горизонтально проеціююча Σ; 
2) площині загального розташування АВС. 
3.4 Побудувати відносно площини Θ, заданій трикутником DАВС, 

наступні точки: 
1) M – в площині Θ; 
2) N – над площиною Θ; 
3) Р – перед площиною. 
3.5 Побудувати точку К перетину прямої р(А, В) з площиною Σ і прямої l з 

площиною Σ. 
3.6 Побудувати т. К перетину прямої l з площиною Θ(АВС) загального 

розташування. 
3.7 Через точку А провести площину, паралельну даній прямій а. 
3.8 Через точку М провести лінію, перпендикулярну до площини Σ(c×d). 
3.9 Через т. К провести площину, перпендикулярну прямій l. 
3.10 Побудувати лінію перетину ΔABC і ΔDEF. Визначити видимість 

лінії. 
3.11 Через точку А провести площину Θ, паралельну: 
1) фронтально-проеціюючій площині Σ; 
2) площині загального положення Λ(l×m). 
3.12 Через пряму l загального положення провести площину 

перпендикулярну площині Σ(m||n). 
4.1 Побудувати відсутні проекції точок A, B, C, D, які належать прямій r. 
4.2 Побудувати горизонтальну проекцію кривої (A, B, C, D, E, F), які 

лежать в площині D||П2. 
4.3 Визначити положення точок відносно заданій кривій лінії. 
4.4 Побудувати конічні січення, не застосовуючи методів перетворення. 
4.5 Побудувати проекції гвинтової лінії на поверхні циліндра. Шаг 

гвинтової лінії дорівнює ½ висоти циліндра. 



4.6 Побудувати проекції циліндра обертання, висота якого дорівнює 
діаметру основи, якщо центр С основи лежить в площинах Γ і Σ. 

4.7 Побудувати проекції прямого конуса, основа якого має 60мм. і 
знаходиться в площині Г. S – вершина конуса. Визначити відсутню точку А. 

4.8 Побудувати відсутню другу проекцію т. М поверхні циліндра. 
4.9 Побудувати проекції однопорожнинного гіперболоїда обертання, якщо 

задана вісь і твірна l. 
4.10 Побудувати проекції сфери по заданому центру О і т. L, яка належить 

цій сфері. 
4.11 Подувати проекції тора Λ(і, l) і знайти відсутні проекції точок С, D, E, 

F, які належать цій поверхні. 
4.12 Побудувати проекції призми, основа якої являється ΔАВС. Ребра 

довільної довжини і перпендикулярні основі АВС. Побудувати відсутні 
проекції т. D і E. 

4.13 Побудувати проекції конічної поверхні і відсутню проекцію лінії АВ. 
4.14 Побудувати проекції циліндричної поверхні. 
4.15 Побудувати проекції прямого гелікоїда, заданого віссю і напрямом 

гвинтової лінії. Побудувати відсутню проекцію т. М. 
4.16 Побудувати каркас косої площини, яка задається проекціями 

напрмляючих t і g і площиною паралелізму П2. Знайти другу проекцію точки 
М. 

4.17 Побудувати горизонтальну і фронтальну проекції кривої лінії (A, B, 
C, D) яка лежить на поверхні тора. 

4.18 Закрасити проекції видимої зліва частини поверхні заданого тора. 
5.1 Способом обертання навколо проеціюючої прямої визначити 

натуральну величину відрізка АВ(А, В). 
5.2 Послідовним обертанням навколо горизонтально і фронтально 

проеціюючих прямих, повернути лінію а до профільно-проеціюючого 
положення. 

5.3 Повернути площину Θ(АВС). Навколо проеціюючої прямої до 
проеціюючого положення. 

5.4 Плоскопаралельним переміщенням визначити натуральну величину 
п’ятикутника ABCDE. 

5.5 Визначити натуральну величину трикутника АВС. 
5.6 Способом обертання навколо лінії рівня визначити натуральну 

величину рівня визначити натуральну величину кута між перетинаючимися 
прямими d і c. 



5.7 Визначити натуральну величину кута між прямою l і площиною Θ
(АВС) способом обертання навколо лінії рівня. 

5.8 Визначити натуральну величину двогранного кута між площинами Θ
(АВС) і S(c||d). 

5.9 Визначити кути нахилу прямої l до площин проекції П1 і П2 способом 
заміни площин проекцій. 

5.10 Через точку А провести пряму, перпендикулярну до прямої l, і зайти її 
натуральну величину. 

5.11 Визначити відстань між двома мимобіжними прямими a і b. 
5.12 Зробити площину Θ(АВС) проеціюючою площиною і визначити кути 

нахилу до П1 і П2. 
5.13 Визначити натуральну величину перпендикуляра, опущеного із точки 

М на площину Σ(АВС). 
5.14 Способом заміни площини проекцій визначити натуральну величину 

чотирьох кутника АВСD. 
6.1 Побудувати проекції січення піраміди з площиною. 
6.2 Побудувати три проекції відсіченої геометричної поверхні. 
6.3 Побудувати три проекції конічної поверхні обертання відсіченої 

площинами часного положення. 
6.4 Визначити натуральну величину нахилу основи призми. 
6.5 Побудувати проекції і натуральний вигляд січення піраміди SABC 

площиною загального положення Θ(l, L). 
6.6 Заміною площин проекцій побудувати проекції і натуральний вигляд 

січення трикутної призми площиною загального положення. 
6.7 Побудувати проекції і натуральний вид січення даного циліндра 

площиною Θ(h×f). 
6.8 Побудувати точки M і N пересічення прямої l з поверхнею піраміди 

SABC. 
6.9 Побудувати точки пересічення поверхні конуса з прямою і і прямою h. 
6.10 Побудувати точки пересічення прямої k з поверхнею сфери. 

Визначити видимість. 
7.1 Побудувати лінію пересічення двох багатогранників. 
7.2 Побудувати лінію пересічення багатогранника і конуса. 
7.3 Побудувати проекції лінії пересічення конуса і шестигранника. 
7.4 Побудувати проекції лінії пересічення конуса і циліндра. 
7.5 Побудувати проекції лінії пересічення циліндра і сфери. 
7.6 Побудувати лінію перетину заданих поверхонь. 



7.7 Побудувати проекції лінії пересічення конуса і циліндра. 
7.8 Побудувати лінію взаємного пересічення двох циліндрів. 
7.10 Побудувати проекції лінії пересічення циліндра і тора. 
8.1 Побудувати розкрутку поверхні піраміди. 
8.2 Побудувати розкрутку еліптичного конуса і нанести проекцію т. M, 

яка лежить на поверхні конуса. 
8.3 Побудувати розкрутку бічної поверхні зрізаного конуса. 
8.4 Побудувати розкрутку поверхні призми з нахилом і нанести т. М, яка 

належить цій поверхні. 
8.5 Побудувати розкрутку поверхні еліптичного циліндра з круговою 

основою. 
8.6 Побудувати розкрутку вентиляційного зонта. 
8.7 Побудувати розкрутку поверхні сфери. 
8.8 Побудувати розкрутку зрізаної поверхні тора. 
9.1 У квадрат, зображений в стандартних аксонометричних проекціях, 

вписати коло. 
9.2 По ортогональним проекціям шестигранної призми побудувати її 

прямокутну ізометрію. 
9.3 Побудувати косокутну фронтальну діаметрію піраміди, задану 

комплексним рисунком. 
9.4 Побудувати косокутну фронтальну діаметрію циліндра, заданого 

комплексним рисунком. 
9.5 По аксонометричній проекції моделі побудувати ортогональні 

проекції. 
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1.1 За поданим наглядним зображенням 
точки побудувати її комплексне 
креслення. 

1.2 За комплексним кресленням точки 
виконати реконструкцію і побудувати її 
наглядне зображення. 

1.3 Побудувати наглядне зображення і 
комплексне креслення т. А, яка лежить 
на відстані 40 мм. Від П1, на 20 мм – від 
П2, на 30 мм – від П3. Записати 
координати точки. 

1.4 Побудувати комплексне креслення 
точок, які лежать: 
В – на рівній відстані від площин П1 і П2; 
С – в площині П1; 
D – одночасно в площинах П1 і П2. 
Записати координати точок. 

1.5 Визначити на яких відстанях від 
площин проекцій лежать точки А, В, С, D. 

1.6 Побудувати т. В, яка розташована 
вище т. А на 25 мм І т. С – перед т. А на 
відстані 15 мм. Визначити видимість 
точок. 



2.1 За даним наглядним зображенням 
побудувати комплексне креслення 
прямої l(A, B) 
 

2.2 За комплексним кресленням 
виконати реконструкцію і побудувати 
наглядне зображення прямої l(l1, l2). 
 

2.3 Розділити відрізок АВ т. С у 
відношенні АС:ВС=3:1 
 

2.4 На прямій l побудувати точку В, яка 
знаходиться на відстані 50 мм від т. А.  
 

2.5 Через т. К провести горизонталь h 
під кутом 45° до площини П2. На 
горизонталі побудувати т. L, яка 
знаходиться на відстані 60 мм від т. К. 
 

2.6 Визначити відносне положення 
точок А, В, С, D і прямої l (l1, l2). 
 



2.7 Визначити відносне положення 
прямої l(l1, l2) з прямими p(p1, p2) і і(і1, і2). 
 

2.8 Через т. А провести пряму l, 
паралельну прямій: 
1) m – загального положення; 
2) m – загального положення і А2⊂m2. 

2.9 Перетнути прямі а і b профільно-
проектуючою прямою t. Визначити кут 
нахилу прямої а до площини П1. 

2.10 Побудувати пряму l, яка перетинає 
дві мимобіжні прямі а і b і паралельна 
прямій с. 

2.11 Через т. А провести горизонталь і 
фронталь, які пересікають пряму l(l1, l2) 
і пряму p(p1, p2). 

2.12 Визначити натуральну величину 
відстані від т. А до прямої f. 



3.1 За даним наглядним зображенням 
побудувати комплексне креслення 
площини α(ΔАВС). 
 

3.2 Побудувати відсутню проекцію 
виріза АВСD, виконаного в площині Δ
DEF. Через т. К провести лінію, 
перпендикулярну до площини. 
 

3.3 Побудувати довільні горизонталь h 
і фронталь f в площинах: 
1) горизонтально-проектуючей Σ1; 
 
 
 
2) площині загального положення 
АВС. 
 

3.4 Побудувати відносно площини Θ, яка 
задається ΔАВС, наступні точки: 
1) M – на площині Θ; 
2) N – над площиною Θ; 
3) P – перед площиною Θ; 
 

3.5 Побудувати т. К перетину прямої р
(А, В) з площиною Σ і прямої l з 
площиною Σ. 
 

3.6 Побудувати т. К перетину прямої l з 
площиною Θ (ABC) загального 
положення. 
 



3.7 Через т. А провести площину, 
паралельну даній прямій а. 
 

3.8 Через т. М провести лінію, 
перпендикулярну до площини Σ(с×d). 
 

3.9 Через т. А провести площину, 
перпендикулярну до даної прямої l 
 

3.10 Побудувати лінію перетину ΔАВС і 
ΔDEF. Визначити видимість лінії 
 

3.11 Через т. А провести площину Θ, 
паралельну: 
1) фронтально-проектуючей площині Σ; 
2) площині загального положення Λ(l×
m). 
 
 

3.12 Через пряму l загального положення 
провести площину, перпендикулярну до 
площини Σ(m||n). 
 
 



4.1 Побудувати відсутні проекції точок 
А, В, С і D, які належать кривій r. 
 

4.2 Побудувати горизонтальну проекцію 
кривої (А, В, С, D, E, F), яка лежить в 
площині Δ||П2. 

 

4.3 Визначити розташування точок 
відносно заданої кривої лінії. 
 

4.4 Побудувати конічне січення, без 
використання методів перетворення. 
 

4.5 Побудувати проекції гвинтової 
лінії на поверхні циліндра. Крок 
гвинтової лінії дорівнює Ѕ висоти 
циліндра. 
 

4.6 Побудувати проекції циліндра 
обертання, висота якого дорівнює 
діаметру основи, якщо центр С основи 
лежить в площинах Г і Σ. 
 



4.7 Побудувати проекції прямого конуса, 
основа якого має 60 мм і знаходиться в 
площині Г. S – вершина конуса. 
Визначити відсутню проекцію т. А. 
 

4.8 Побудувати другу проекцію т. М на 
поверхні даного циліндра. 
 

4.9 Побудувати проекції одно 
порожнинного гіперболоїда обертання, 
якщо задані вісь і і твірна l. 
 

4.10 Побудувати проекції сфери по 
заданому центру О і т. L, яка лежить на 
поверхні сфери. 
 

4.11 Побудувати проекції тора Λ(і, l) і 
знайти відсутні проекції точок C, D, E, 
F, які належать цій поверхні. 
 

4.12 Побудувати проекції призми, 
однією з основ якої є трикутник АВС. 
Ребра довільної довжини і 
перпендикулярні основі АВС. 
Побудувати відсутні проекції точок D і E. 
 



4.13 Побудувати проекції конічної 
поверхні і відсутню проекцію лінії АВ. 
 

4.14 Побудувати поверхні циліндричної 
поверхні. 
 

4.15 Побудувати проекції прямого 
гелікоїда, заданого віссю і напрямною 
гвинтовою лінією. Побудувати 
відсутню проекцію т. М. 
 

4.16 Побудувати каркас косої площини, 
заданої проекціями напрямних t і q і 
площиною паралелізму П2. Визначити 
другу проекцію т. М. 
 

4.17 Побудувати горизонтальну і 
фронтальну проекції кривої лінії (А, В, 
С, D), яка лежить на поверхні тора. 
 

4.18 Зафарбувати проекції видимої зліва 
частини поверхні заданого тора. 
 



5.1 Способом обертання навколо 
проектуючої прямої визначити 
натуральну величину відрізка АВ(А, В). 
 

5.2 Послідовним обертанням навколо 
горизонтально і фронтально проектуючи 
прямих повернути лінію а до профільно-
проектуючого положення. 
 

5.3 Повернути площину Θ(АВС) 
навколо проектуючої прямої до 
проектую чого положення. 
 

5.4 За допомогою плоско-паралельного 
переміщення визначити натуральний 
вигляд п’ятикутника ABCDE. 
 

5.5 Визначити натуральну величину 
трикутника АВС. 
 

5.6 Способом обертання коло лінії рівня 
визначити натуральну величину кута між 
прямими d і c, які пересікаються. 
 



5.7 Визначити натуральну 
величину кута між прямою l і 
площиною Θ(АВС) способом 
обертання навколо лінії рівня. 
 

5.8 Визначити натуральну величину 
двогранного кута між площинами Θ(АВС) і Σ
(c||d). 
 

5.9 Визначити кути нахилу 
прямої l до площин проекцій П1 
і П2 способом заміни площин 
проекцій 
 

5.10. Через т. А провести пряму, 
перпендикулярну до прямої l, знайти її 
натуральну величину. 
 

5.11 Визначити відстань між 
двома мимобіжними прямими  
а і b. 
 

5.12 Зробити площину Θ(АВС) проектуючою 
площиною і визначити кути нахилу до П1 і П2. 
 



5.13 Визначити натуральну величину 
перпендикуляра, який опущено з т. М 
на площину Σ(АВС). 
 

5.14 Способом заміни площин проекції 
визначити натуральну величину 
чотирьохкутника ABCD. 
 

6.1 Побудувати проекції січення 
піраміди з площиною. 
 

6.2 Побудувати три проекції відсіченої 
геометричної поверхні. 
 

6.3 Побудувати три проекції конічної 
поверхні обертання, відсіченої 
площинами окремого положення. 
 

6.4 Визначити натуральну величину 
похилої основи призми. 
 



6.5 Побудувати проекції і натуральний 
вигляд січення піраміди SABC площиною 
загального положення Θ(l, L). 
 

6.6 Заміною площин проекцій 
побудувати проекції й натуральний 
вигляд січення трикутної призми 
площиною загального положення. 
 

6.7 Побудувати проекції і натуральний 
вигляд січення даного циліндра площиною 
Θ(h×f). 
 

6.8 Побудувати точки M і N 
пересічення прямої l з поверхнею 
піраміди SABC. 
 

6.9 Побудувати точки перетину конуса з 
прямою і і прямою h. 
 

6.10 Побудувати точки перетину 
прямої К з поверхнею сфери. 
Визначити видимість. 
 



7.1 Побудувати лінію перетину 
двох багатогранників. 
 

7.2 Побудувати лінію перетину багатогранника і 
конуса. 
 

7.3 Побудувати проекції лінії 
пересічення конуса і 
шестигранника. 
 

7.4 Побудувати проекції лінії пересічення 
конуса і циліндра. 
 

7.5 Побудувати проекції лінії 
перетину конуса і циліндра. 
 

7.6 Побудувати проекції лінії перетину циліндра 
і сфери. 
 



7.7 Побудувати лінію перетину даних 
поверхонь. 
 

7.8 Побудувати проекції лінії перетину 
конуса і циліндра. 
 

7.9 Побудувати лінію взаємного перети-
ну двох циліндрів. 
 

7.10 Побудувати проекції лінії перети-
ну циліндра і тора. 
 

8.1 Побудувати розгортку поверхні піра-
міди. 
 

8.2 Побудувати розгортку еліптичного 
конуса і нанести проекцію т. М, яка 
лежить на конусі. 
 



8.3 Побудувати розгортку поверхні 
усіченого конуса. 
 

8.4 Побудувати розгортки поверхні 
похилої призми і нанести проекцію т. 
М, яка лежить на поверхні. 
 

8.5 Побудувати розгортку поверхні 
еліптичного циліндра з коловою 
основою. 
 

8.6 Побудувати розгортку зонта 
вентиляційного. 
 

8.7 Побудувати розгортку поверхні 
сфери. 
 

8.8 Побудувати розгортку поверхні 
тора. 
 



9.1 В квадрат, зображений в стандартних 
аксонометричних проекціях, вписати 
кола. 
 

9.2 По ортогональним проекціям 
шестигранної призми побудувати її 
прямокутну ізометрію. 
 

9.3 Побудувати косокутну фронтальну 
симетрію піраміди, задану комплексним 
кресленням.  
 

9.4 Побудувати косокутну, 
фронтальну симетрію циліндра, 
заданого комплексним кресленням. 
 

9.5 По аксонометричній проекції моделі 
побудувати ортогональні проекції. 
 

9.6 По аксонометричній проекції 
моделі побудувати ортогональні 
проекції. 
 


