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ВСТУП 

 

Дані методичні вказівки призначаються для полегшення самостійної ро-

боти студентів, які вивчають курс нарисної геометрії та інженерної графіки. 

Інженерна графіка — дисципліна, яка являє собою основу інженерної 

освіти. Нарисна геометрія — це її теоретична база, яка є кращим засобом роз-

витку просторового уявлення, необхідного для технічної творчості. 

 

1. ОСНОВНІ ЗАДАЧІ, ПРЕДМЕТИ І МЕТОДИ НАРИСНОЇ ГЕОМЕТРІЇ 

 

Основне завдання вивчення дисципліни - набуття відповідних знань, 

умінь та навичок для читання й виконання на основі Держстандартів України 

креслень різноманітних виробів. 

Засоби нарисної геометрії дозволяють розв'язувати математичні задачі в 

їх графічній інтерпретації і тому знаходять широке застосування у фізиці, хімії, 

механіці та інших науках. Для успішного засвоєння основ дисципліни , яка ви-

вчається, необхідні знання теоретичних основ планіметрії та стереометрії. 

Предметом інженерної графіки є побудова та читання креслень і графі-

чних моделей геометричних фігур, які лежать в основі технічних виробів та 

креслень самих виробів. 

Метод нарисної геометрії — метод графічного відображення прообразу 

(фігури, розташованої у просторі) на площину, яка називається образом фігури. 

Вивчення форми предметів, оточуючого нас світу, виявлення відповідних 

закономірностей відбувається безпосередньо по кресленню, тому усі креслення 

носять назву проекційних. При побудові цих креслень відображення має такі 

геометричні властивості, за якими можна робити висновки про властивості ори-

гіналу. 

 

2. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ ЗАДАЧ 

 

2.1. Послідовність рішення задач 

Робочий зошит призначений для систематичного, самостійного виконан-

ня вправ та задач, необхідних для засвоєння курсу інженерної графіки. Ця ро-

бота буде сприяти розвитку вмінь і навичок рішень просторових задач на плос-

кому кресленні для розвитку просторового мислення. 

Рішення кожної задачі включає два послідовних етапи: 

− просторове уявлення ходу рішення задачі; 

− графічне рішення на кресленні. 
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До вирішування кожної задачі необхідно приступати після ретельного пе-

регляду та вивчення матеріалу теми за конспектом, підручником, довідковою 

літературою, (дивись перелік рекомендованої літератури). При цьому слід до-

тримуватись наступної послідовності: 

− прочитати назву теми; 

− ознайомитись з планом теми; 

− засвоїти смисл усіх термінів та визначень; 

− вивчити основні символи та позначення. 

 

2.2. Символи та позначення 

1. Точки – 𝐴, 𝐵, 𝐶, … , 1, 2, 3, … 

2. Прямі й криві лінії – 𝑎, 𝑏, 𝑐, … 

3. Горизонталь - ℎ, фронталь – 𝑓, профільна пряма - 𝑝. 

4. Поверхні (площини) – … Σ, Ф, П, Г 

5. Кути – 𝛼, 𝛽, 𝛾 … 

6. Площини проекцій: горизонтальна - П1, фронтальна - П2, профільна - 

П3. 

7. А ∈ Ф1 - точка належить фігурі Ф. 

8. А ∉ Ф - точка не належить фігурі Ф. 

9. Ф1 ⊂ Ф - фігура Ф1 підмножина фігури Ф. 

10. Ф1 ⊄ Ф - фігура Ф1 не є підмножиною фігури Ф. 

11. Ф1 ≡ Ф2 - фігури Ф1 і Ф2 співпадають. 

12. Ф1 ≠ Ф2 - фігури Ф1 і Ф2 не співпадають. 

13. Ф1 ∪ Ф2 - об'єднання фігур Ф1 і Ф2. 

14. Ф1 ∪ Ф2 - перетин фігур. 

15. ∥ - паралельні. 

16. ∦ - не паралельні. 

17. ⊥ - перпендикулярні. 

18. ∙∕ - прямі мимобіжні. 

19. ∠ - кут, двогранний кут. 

20. Осі проекцій позначають буквами 𝑋, 𝑌, 𝑍 з індексами, котрі вказують 

на відповідні площини проекцій. Наприклад, ось 𝑋12 розподіляє поле 

горизонтальних і поле фронтальних проекцій. 

21. Позначення проекцій (зображень) фігур такі ж самі, але з наданням 

індексу, котрий відповідає площині проекцій. 

 

2.3. Перелік тем, які пропонуються для вивчення, та основні методичні 

вказівки до розв’язання основних задач 
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Тема І. Комплексне та аксонометричне креслення точки 

Задача 1, 2, 3. Виміряйте по осях 𝑜′𝑥′ відрізок 𝑜′𝐴12 (𝑥𝐴), по осі 𝑜′𝑦′ від-

різок 𝑜′𝐴13 з (𝑦𝐴), по осі 𝑜′𝑧′ відрізок 𝑜′𝐴23 (𝑧𝐴) та запишіть числові значення в 

(мм) в таблицю. І так для всіх точок. В ортогональних проекціях: 

𝑜′𝐴12 = 𝑥; 𝐴12𝐴1 ⊥ 𝑜𝑥12;  𝐴12𝐴1 = 𝑦  

𝐴12𝐴2 ⊥ 𝑜𝑥12;  𝐴12𝐴2 = 𝑧  

𝐴1𝐴2 ⊥ 𝑜𝑥12  

𝐴2𝐴3 ⊥ 𝑜𝑧23;  𝐴23𝐴3 = 𝑧  

(див. [8] cтop. 4-8; [6] cтop. 4-11; [7] cтop. 4-9) 

 

Тема II. Комплексне та аксонометричне креслення прямих. Відносне по-

ложення в просторі, видимість 

Задача 4. (див. [5] cтop. 5-14; [8] cтop. 9-11; [6] cтop. 11-16; [7] cтop. 9-13) 

 

Тема III. Поверхні. Зображення точки на поверхні 

Задача 5. Точки на поверхні будуються за допомогою ліній, які включа-

ють в собі задані точки. Для поверхонь обертання це повинна бути твірна або 

паралель. 

Алгоритм рішення задач: 

𝑙 ⊂ 𝜎; 𝑙 ∋ 𝐵; 𝜎2 ∋ 𝑙2 ∋ 𝐵2;  𝑙1 ⊂ 𝜎1; 𝐵1 ∈ 𝑙1; 𝐵2𝐵1 ⊥ 𝑜𝑥12  

(див. [7], стор.22-24; [6] стор. 23-29; [8] cтop. 12-14) 

 

Тема IV. Взаємне положення поверхні, площини й прямої 

Задача 6, 7, 8. Алгоритм рішення задач: 

𝑙 ∩ 𝐴𝐵𝐶 = 𝐾  

𝑙 ⊂ Ф; Ф ⊥ П1;  𝑙1 ≡ Ф1; Ф ∩ 𝜎 = 12  

(1121) ≡ 𝑙1;  1121 → 1222; 1222⋂𝑙2 = 𝐾2;  𝐾1𝐾2 ⊥ 𝑜𝑥12  

Загальний алгоритм: 

− вводимо пряму 𝑙 у горизонтально-проеціюючу площину Ф; 

− перетин площини Ф з поверхнею (площина, піраміда, призма) дає лінію 

12 (або ломану 1, 2, 3...); 

− горизонтальні проекції (𝑙1 та 11 21 …) збігаються; 

− на фронтальній проекції (𝑙2 та 12 22 …) перетинаються в т. 𝐾2(𝐾2𝐶2). 

(див. [6] cтop. 16-22, 35-41; [7] cтop. 13-17, 33-35; [8] cтop. 15-16) 

 

Тема V. Види. ЄСКД ДСТУ 2.305-68. Точки на поверхні 

Задача 9, 10. Побудова третьої проекції по двох заданих є основною за-

дачею з складання та читання креслень. (Оформлення повинно відповідати ЄС-

КД ДСТУ 2. 305-68). При вирішенні задач необхідно зрозуміти геометричну 



7 
 

форму та розміри кожного геометричного елемента, що входить в модель, і від-

повідно до проекційних зв’язків побудувати необхідну проекцію. При виконан-

ні завдання необхідно здобути навики побудови необхідних проекцій точки по-

верхні геометричного тіла, заданих на одній з його проекцій. Для вирішення 

цієї задачі рекомендовано спочатку знайти всі проекції поверхні, на якій розта-

шована задана проекція точки (див. [11] cтop. 4-7; [6] cтop. 6-9; [7] cтop. 22-23) 

 

Тема VI. Аксонометричні зображення. Аксонометрія кола 

Задача 11, 12. При побудові аксонометричних проекцій, відрізки прямих 

ліній фігури, які паралельні осям координат на комплексному кресленні, по-

винні бути паралельними відповідним аксонометричним осям. Вибираємо дові-

льну точку 𝑂, яка буде відповідати аксонометричній проекції центра кола. Че-

рез цю точку проведемо ізометричні осі та побудуємо в першу чергу овали 

(див. [10], стор.24-28). 

 

Тема VII. Способи перетворення комплексного креслення (ДЕ-2). Спосіб 

заміни площин проекцій 

Задача 13, 14. Для спрощення рішення метричних задач (знаходження 

натуральних величин площин, кутів, відстаней) застосовуються засоби перет-

ворення ортогональних проекцій, тобто здобуття нових додаткових проекцій, 

зручних для рішення задач, при переході від загального положення геометрич-

них фігур та їх елементів до паралельного чи перпендикулярного. Таке перет-

ворення можливо виконати заміною площин проекцій при незмінних розташу-

ваннях об’єктів у просторі (див. [6], стор.28, 30-34; [7], cтop. 25-28; [8], cтop. 17-

19; [9], cтop. 9-13). 

Тема VIII. Багатогранники. Поверхні обертання. Зображення на креслен-

ні. Геометричне тіло з вирізом 

Задача 15, 16. При перетині тіла площиною в ній утворюється плоска фі-

гура-перетин. Це множність точок, що належать січній площині і тілу. Ці лінії 

можуть бути ламані (гранні поверхні) чи криві (поверхні обертання). У всякого 

перетину в першу чергу знаходимо опорні точки, а потім випадкові (проміжна). 

Для побудови окремих точок можна застосувати спосіб січних площин — посе-

редників. Видимість відносно кожної площини проекцій визначаємо по своїх 

конкуруючих точках (див. [6], cтop. 35-39; [7], cтop. 30-33; [8], cтop. 19-20). 

 

Тема IX. Взаємний перетин поверхонь (ДЕ-3) 

Задача 17, 18. Побудувати лінію перетину двох поверхонь по її окремих 

точках (опорні та випадкові). Для цього застосовують спосіб площин-

посередників. Площини-посередники (особливого положення) мають бути та-
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кими, що перетинають обидві поверхні по прямих або по колу, Таким чином 

знаходять спільні точки обох поверхонь. Визначення видимості лінії перетину 

поверхонь роблять окремо для кожної ділянки щодо площини проекцій за до-

помогою конкуруючих точок (див. [6], стор. 42-49; [7], стор. 40-44; [9], cтop. 14-

16). 

Тема Х. Розрізи. ЄСКД ДСТУ 2.305-68 

Задача 19. Невидимі внутрішні поверхні предметів при необхідності зо-

бражують на креслені штрихованими лініями. Це ускладнює читання креслен-

ня. Полегшити цей процес можливо за допомогою використання розрізів (фро-

нтальних, горизонтальних, профільних) та перерізів. Оформлення розрізів по-

винно відповідати ЕСКД ДСТУ 2.305-68 (див. [8] cтop. 22-24; [11] cтоp. 8-15; 

[10] cтop. 8-15; [1]; [2]; [3]). 

 

2.4. Вимоги до оформлення окремих задач та підсумкового альбому 

Рішення задач повинно виконуватися олівцем за допомогою геометрич-

них інструментів з максимальною точністю і охайністю. 

Тип і товщина лінії приймаються відповідно до ЄСКД ДСТУ 2.303-68 

«Лінії креслення». Всі надписи, як окремі позначення і цифри на кресленні по-

винні виконуватись стандартним шрифтом відповідно до ДСТУ 2.304-81 

«Шрифти креслярські». При виконанні вирішених задач, епюрів і креслень не-

обхідно вміти правильно пояснити застосування способів рішення задач і вико-

нання побудов. Розв'язування деяких задач необхідно доповнювати алгоритмом 

виконання. 

До підсумкового модуля (диференційного заліку) студент подає альбом, в 

якому зібрані: 

− робочий зошит з вирішеними завданнями, підписаний викладачем, що 

проводить практичні заняття; 

− графічні роботи (епюри, аудитори та домашні геометричні й проекційні 

креслення, виконанні за індивідуальним варіантом). 
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