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ВСТУП 

 

Дані методичні вказівки призначені для полегшення самостійної роботи 

студентів, що вивчають курс інженерної графіки. 

Для успішного засвоєння дисципліни необхідне знання теоретичних ос-

нов планіметрії, стереометрії, нарисної геометрії та креслення. 

При роботі з методичними вказівками студент повинен дотримуватися 

такої послідовності: 

а) прочитати назву теми; 

б) ознайомитися з планом теми; 

в) усвідомити зміст усіх термінів, виділених у правій колонці; 

г) ознайомитися з усіма визначеннями і ключовими словами, підкрес-

леними в тексті; 

д) прочитати повністю текст (1-2 рази у залежності від ступеня засво-

єння), розбираючи хід побудови креслень і запам'ятовуючи основні 

положення і визначення. Наступний етап вивчення курсу "Інженер-

на графіка" полягає в проробці матеріалу теми за конспектом лек-

цій, потім - за підручником і довідковою літературою. 

Останнім етапом в освоєнні теми повинно стати виконання вправ, задач і 

домашніх графічних робіт. 

Слід зазначити, що для кращого засвоєння змісту майбутньої лекції необ-

хідно прочитати її заздалегідь по даному посібнику хоча б один раз. 

 

СИМВОЛИ І ПОЗНАЧЕННЯ 

1. Точки - 𝐴, 𝐵, 𝐶, … … , 1, 2, 3, . . . . ..; 

2. Прямі і криві лінії - 𝑎, 𝑏, 𝑐, … …; 

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

4. Поверхні (площини) - Σ, Г, Ф, … …; 

5. Кути - 𝛼, 𝛽, 𝛾, … …; 

6. Площини проекцій: горизонтальна - П1, фронтальна - П2, профільна - П3; 

7. А ∈ Ф - 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 збігаються. 

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

13. Ф1 ∪ Ф2г - об’єднання фігур Ф1 і Ф2; 

14. Ф1 ∩ Ф2 - перетин фігур; 

15. ∥ - паралельність; 
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16. ∦ - не паралельність; 

17. ⊥ - перпендикулярність; 

18. ∸ - мимобіжні прямі; 

19. ∠ - кут, двогранний кут; 

20. Осі проекцій позначаються буквами 𝑥, 𝑦, 𝑧 з індексами, що вказують на 

відповідні площини проекцій. Наприклад, вісь 𝑥12 розділяє поле горизон-

тальних і поле фронтальних проекцій. 

21. Позначення проекцій фігур ті ж самі, але з додаванням індексу що відпо-

відає індексу площині проекцій. 

 

1. МЕТОДИ ПРОЕКЦІЙ. ТОЧКА 

План теми: 

1. Предмет інженерної графіки. 

2. Креслення як відбиток реального світу. 

3. Метод проекцій. 

4. Прямокутне проектування, його властивості, позначення. 

5. Комплексне креслення точки і його реконструкції. 

6. Аксонометричні проекції. 

 

 

Інженерна графіка - дисципліна, що скла-

дає основу інженерної освіти. Її теоретичною ба-

зою служить нарисна геометрія, що є кращим за-

собом розвитку просторової уяви, необхідної для 

технічної творчості Методи нарисної геометрії 

дозволяють вирішувати математичні задачі в їх-

ній графічній інтерпретації і тому знаходять ши-

роке застосування у фізиці, хімії, механіці і бага-

тьох інших науках. 

Вивчення форми предметів навколишнього 

світу, установлення відповідних закономірностей 

відбувається безпосередньо по кресленню, тому 

воно повинно бути побудоване за визначеними 

законами. У нарисній геометрії креслення буду-

ється за допомогою методу проекцій, тому всі 

креслення називаються проекційними. При по-

будові цих креслень зображення має такі геомет-

ричні властивості, по яких можна робити висно-

вок про властивості оригіналу. 

ТЕРМІНИ: 

1. Інженерна графіка 

2. Нарисна графіка. 

3. Метод проекцій. 

4. Оборотність креслення. 

5. Горизонтальна площина 

проекцій. 

6. Фронтальна площина. 

7. Комплексне креслення; 

теорема Монжа. 

8. Горизонтальна проекція 

точки. 

9. Фронтальна проекція 

точки. 

10. Висота точки (𝑍), 

11. Глибина точки (𝑌), 

12. Квадрат. 

13. Аксонометрична проек-

ція. 
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Існує декілька методів проектування: 

центральне і паралельне. 

Паралельне проектування дозволяє побу-

дувати зображення, що зберігає ті властивості 

оригіналу, від яких залежать розміри і форма 

Паралельні проекції називаються ортогона-

льними (прямокутними), якщо напрямок проек-

ціювання перпендикулярний до площин проек-

цій. 

14. Ізометрія. 

15. Диметрія 

16. Триметрія. 

17. Прямокутна (ортогона-

льна). 

18. Косокутна. 

19. Напрямок проекціюван-

ня 

20. Пряма проекцююча 

21. Коефіцієнт перетво-

рення. 

Основні властивості ортогонального проекціювання: 

1. Проекція точки - точка; 

2. Проекція прямої у загальному випадку - пряма; 

3. Проекції паралельних прямих - паралельні прямі; 

4. Проекція точки поділяє проекцію прямої у тому ж відношенні, у якому 

точка поділяє пряму.  

Метод ортогонального проеціювання дозволяє будувати зображення по 

натуральному об’єкту (об’єкт - т. А; А1 - її зображення на площину П1 по на-

прямку проекціювання 𝑆) - це пряма задача нарисної геометрії. Оборотна задача 

полягає в відтворенні об’єкта по його зображенню. Ортогональне проекціюван-

ня на одну площину не має властивості оборотності (А1 ≡ В1) (рис. 1). Для то-

го, щоб задача вирішувалася однозначно, поряд із проекцією точки на задану 

площину повинна бути відома її висота. Тому Гаспар Монж запропонував бу-

дувати зображення на дві (або три) взаємно перпендикулярні площини проекцій 

(рис. 2). 

 

        

Рис. 2. Поекцювання на дві взаємно перпен-

дикулярні площини  

 

Рис. 1. Ортогональне 

проекцювання на одну 

площину 
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Комплексне креслення - це креслення, що складається з декількох, 

пов’язаних між собою проекцій зображуваного оригіналу. 

Вибираємо в просторі дві взаємно перпендикулярні площини П1 ⊥ П2. 

Ортогонально проеціюємо т. 𝐴 на 

площині П1 і П2. 

𝐴𝐴1 - горизонтально - проекціюю-

ча пряма - висота точки (координата 𝑧). 

𝐴𝐴2 - фронтально - проекціююча 

пряма - глибина точки (координата 𝑦). 

𝐴𝐴1 = 𝐴12𝐴2; 𝐴2𝐴12 ⊥ 𝑥12; 

𝐴𝐴2 = 𝐴12𝐴1; 𝐴1𝐴12 ⊥ 𝑥12. 

Дві взаємно перпендикулярні пло-

щини поділяють простір на чотири ква-

дранта. 

Після реконструкції комплексного 

креслення горизонтальна площина прое-

кцій П1 сполучається з фронтальною 

площиною проекцій П2 обертанням на-

вколо осі 𝑥12 - епюр Монжа (рис. З). 

𝐴1𝐴2 - лінія зв'язку ⊥ 𝑥12. 

Упорядкована трійка чисел називається ко-

ординатами точки  𝐴(𝑥, 𝑦, 𝑧). Аксонометричне 

проектування здійснюється за допомогою парале-

льного проекціювання. Аксонометрія - осевимі-

рювання. 

Вибираємо в просторі точку 𝐴. Відносимо 

точку 𝐴 до довільній системи площин проекцій. 

Будуємо проекції точки 𝐴 на площині проекцій. 

Вибираємо аксонометричну площину прое-

кцій. 

Вибираємо напрямок проектування (воно 

може бути ⊥ до аксонометричної площини проекцій - прямокутні аксономет-

ричні проекції; може бути – косокутні аксонометричні проекції. 

Коефіцієнти викривлення по всіх осях можуть бути однаковими - такий 

вид аксонометричних проекцій називається ізометрією (рис .4). 

При рівності коефіцієнтів перетворювання по двох осях - диметрія (рис. 

5, 6). 

При різних коефіцієнтах перетворювання по всіх осях - триметрія. 

 

Рис. 3. Епюр Монжа 

Рис. 4. Прямокутна 

ізометрія 
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Аксонометричною проекцією точки А нази-

вається проекція даної точки на обрану аксономе-

тричну площину проекцій разом із системою ко-

ординат, до якої вона віднесена і з побудованої в 

цій системі одною проекцією точки 

 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ 

1. У яких квадрантах вісь 𝑍 має негативний 

напрямок? 

2. Де розташована точка 𝐴, якщо 𝑌𝐴 = 𝑂? 

3. Які координати точки У рівні, якщо вона 

однаково віддалена від П1 і П3? 

4. Записати координати довільної точки 𝐶, 

розташованої в третьому квадранті. 

5. Які будуть координати в точки 𝐷. Якщо 

𝐷 ∈ П1? 

6. Які будуть координати в точки 𝐸, якщо 

𝐸 ∈ 𝑌13? 

7. Побудувати епюр точки 𝐹(30, 20, 40). 

 

 

 

2. ПРЯМА 

План теми: 

1. Перехід кількісних змін у якісні - зростання складності геометричних 

елементів і образів. Точка - пряма - площина - тіло. Мірність простору. 

2. Зображення прямої на комплексному кресленні (пряма загального і 

особливого положення). 

3. Взаємне положення двох прямих у просторі, зображення на комплекс-

ному кресленні. 

4. Основні позиційні задачі. 

 

Ортогональні проекції двох точок що ви-

значають пряму, задають ортогональну проекцію 

прямої. Пряма, яка не є паралельною і не є пер-

пендикулярною жодній з площин проекцій нази-

вається прямою - загального положення. 

ТЕРМІНИ: 

1. Пряма загального поло-

ження. 

2. Висхідна пряма. 

3. Спадна пряма. 

Рис. 5. Прямокутна 

диметрія 

Рис. 6. Косокутна диметрія 
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Пряма загального положення ℎ може бути 

висхідною, якщо віддаляючись від спостерігача 

вона піднімається; спадною - якщо віддаляючись 

втрачає висоту. 

На комплексному кресленні проекції ви-

східної прямої 𝐴𝐵 (𝐴1𝐵1;  𝐴2𝐵2) орієнтовані сто-

совно осі 𝑥12 однаково. Проекції спадної прямої 

𝐶𝐸 (𝐶1𝐸1;  𝐶2𝐸2) орієнтовані стосовно до осі 𝑥12 

протилежно. 

 

Рис. 7. Висхідна та спадна прямі 

4. Пряма особливого по-

ложення. 

5. Горизонтальна пряма 

рівня - ℎ. 

6. Фронтальна пряма рівня 

– 𝑓. 

7. Профільна пряма рівня -

 𝑝. 

8. Горизонтально- проеці-

ююча пряма. 

9. Фронтально-

проекціююча пряма. 

10. Профільно-

проекціююча пряма. 

11. Натуральний розмір 

(н.р). 

12. Кут нахилу прямої до 

площини проекцій. 

13. Позиційна задача. 

14. Паралельні прямі. 

15. Прямі, що перетинають-

ся. 

16. Мимобіжні прямі. 

 

 
 

Рис. 8. Зображення прямих у просторі. 
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Пряма, паралельна будь-якої площині проекцій, називається лінією рівня 

(Рис. 8, 9). 

ℎ - горизонталь, ℎ ∥ П1, (ℎ ∥ ℎ1,  ℎ2 ∥ 0𝑥12) 

𝑓 - фронталь, 𝑓 ∥ П2, (𝑓 ∥ 𝑓2,  𝑓1 ∥ 0𝑥12) 

Пряма, перпендикулярна до однієї з площин проекцій, називається проекцюю-

чою (Рис. 8, 9). 

𝐴𝐵 - горизонтально - проеціююча 𝐴𝐵 ⊥ П1; 

𝐴1 ≡ 𝐵1; 𝐴2𝐵2 ∥ 𝐴𝐵; 𝐴2𝐵2 ⊥ 𝑥12 

Якщо дві прямі взаємно паралельні, то їхні однойменні проекції відповід-

но паралельні. Якщо на комплексному кресленні попарно паралельні проекції 

двох прямих, то такі прямі в просторі паралельні (рис. 10). 
 

 
 

Рис. 9. Комплексне креслення 

 

𝑎 ∥ 𝑏 => 𝑎1 ∥ 𝑏1; 𝑎2 ∥ 𝑏2 

𝑏1 ∥ 𝑎1; 𝑎2 ∥ 𝑏2 => 𝑎 ∥ 𝑏 

 

Якщо дві прямі перетинаються 

то їхні однойменні проекції перети-

наються і точка перетину проекції є 

відповідною проекцією точки пе-

ретину цих прямих (рис. 11). 

 

𝑎⋂𝑏 = 𝑘(𝑎1⋂𝑏1) = 𝑘1; 

 𝑎2⋂𝑏2 = 𝑘2 

Якщо дві прямі в просторі не лежать в одній площині - вони мимобіжні. 

Проекції мимобіжних прямих можуть між собою перетинатися, але точки пере-

Рис. 10. Паралельні прямі  
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тину проекцій не лежать на одній лінії зв'язку і є проекціями конкуруючих то-

чок. 

Точки 𝐴 і 𝐵 (𝐴1 ≡ 𝐵1) горизонтально - конкуруючі, точки 𝐶 і 𝐸 (𝐶2 ≡

𝐸2) фронтально - конкуруючі точки. 

 

 
 

Рис. 11. Дві прямі які перетинаються 

 

 
 

Рис. 12. Мимобіжні прямі 
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З двох точок, що горизонтально- конкурують, на комплексному кресленні 

видимою є та, що ближче до спостерігача, точка 𝐴 - видима, тому що 𝑧𝐴 > 𝑧𝐵. З 

двох фронтально-конкуруючих точок видимою є точка 𝐸, тому що 𝑦𝐸 > 𝑦𝐶. 

При рішенні позиційних задач з'ясовується взаємне розташування двох і 

більше геометричних елементів. Звичайно з'ясовується приналежність одного 

елемента іншому. 

Точка належить прямій у тому випадку, якщо однойменні проекції точки 

належать відповідним проекціям прямої (рис.13). 

𝐴 ∈ 𝑎 => 𝐴1 ∈ 𝑎1 ∧ 𝐴2 ∈ 𝑎2   

Проекції точки поділяють проекції прямої у тому 

ж відношенні, у якому точка поділяє пряму (рис. 14). 

𝐴𝐵: 𝐵𝐶 = 𝐴1𝐵1: 𝐵1𝐶1 = 𝐴2𝐵2: 𝐵2𝐶2  

пряма 𝐴1𝐶0 проведена під довільним кутом і довільною 

довжиною). 

𝐴𝐵: 𝐵𝐶 = 2: 3; 

𝐵0𝐵1 ∥ 𝐶0𝐶1; 

𝐵1𝐵2 ∥ 𝐴1𝐴2 ∥ 𝐶1𝐶2 

 

 
 

 

 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ 

1. Як називається пряма, у якої обидві проекції паралельні осі 0𝑥? 

2. У яких прямих фронтальна проекція паралельна осі 0𝑧? 

Рис. 13. Точка яка 

належить прямій 

Рис. 14. Поділення прямої точками Рис. 15. Пряма під довільним кутом 
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3. На якій площині проекцій можна визначити кут нахилу фронтальної 

прямої до П3? 

4. Яка з двох профільно-конкуруючих точок буде видима на комплекс-

ному кресленні? 

5. Побудувати ортогональні проекції  𝐴𝐵 ∥ 𝐶𝐸. 

6. Побудувати ортогональні проекції 𝐵𝑃 ∩ 𝐸𝑃. 

7. Побудувати 𝐵 ∈ 𝑓. 

8. Яка проекція профільної прямої 𝑝 проекціюється на комплексному 

кресленні в натуральний розмір? 

 

3. ПОВЕРХНІ 

 

План теми: 

1. Зображення на комплексному кресленні площин загального і особли-

вого положень. 

2. Поверхні гранні і криві. Зображення на комплексному кресленні. 

3. Основні позиційні задачі. 

 

Площина не паралельна і не перпендикуля-

рна ні до однієї з площин проекцій називається 

площиною загального положення (рис. 16). 

Площина Σ ∦ П1, П2,  П3 -  площина зага-

льного положення. 

Σ(𝐴1𝐵1𝐶1;  𝐴2𝐵2𝐶2)  

1. 𝐴𝐵 ⊂ Σ; 𝐴1𝐵1 ⊂ Σ1; 𝐴2𝐵2 ⊂ Σ2. 

2. Точка 𝐾 ∈ Σ, якщо 𝐾 ∈ 𝐴𝐸; 𝐴𝐸 ∈ Σ, так як 

𝐴1 ∈ 𝐴1𝐵1; 𝐴2 ∈ 𝐴2𝐵2. 

3. ℎ ⊂ Σ ⇒ ℎ1 ⊂ Σ1 ∧ ℎ2 ⊂ Σ2; (ℎ2 ∥ 𝑜𝑥 ∧ ℎ2 ⊂

Σ2;  ℎ1 ⊂ Σ1). 

Проекцюючі площини - це площини, пер-

пендикулярні одній з площин проекції. Ознака 

проецюючої площини на комплексному креслен-

ні полягає в тому, що одна з проекцій площини 

обов'язково пряма ∥ осям (рис. 17). 

Σ ⊥ П1 - горизонтально – проекцююча. 

Σ(𝐴1𝐵1𝐶1;  𝐴2𝐵2𝐶2)  

Σ1 - має збірні властивості. 

ТЕРМІНИ: 

1. Площини загального 

положення. 

2. Лінія рівня площини: 

горизонталь площини, 

фронталь площини, 

профільна пряма пло-

щини. 

3. Площини особливого 

положення. 

4. Площини рівня - гори-

зонтальна, фронтальна, 

профільна. 

5. Проекцюючі  площини: 

горизотально - проек-

цююча, фронтально - 

проекцююча, профільно 

- проекцююча. 

6. Багатогранники пірамі-

да, призма. 

7. Грані, ребра, вершини. 
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Рис. 16. Площина загального положення 

8. Нарисова лінія. 

9. Видимість ребер багато-

гранника. 

10. Належність точки грані. 

11. Криві поверхні. 

12. Утворююча лінія. 

13. Направляюча лінія. 

14. Криві лінійчаті поверх-

ні. 

15. Криві нелінійчаті пове-

рхні. 

16. Поверхні обертання. 

17. Лінії поверхонь обер-

тання - паралель, еква-

тор, горло, меридіан, 

головний меридіан. 

18. Тіло обертання. 

19. Конус, циліндр, тор, 

сфера. 

 

 

Площини рівня - площини, паралельні 

одній з площин проекцій. Ознака площини 

рівня - дві проекції площини, обов’язково 

прямі лінії, паралельні осям. 

Багатогранники - просторова геомет-

рична форма, обмежена з усіх боків площи-

нами, що називаються гранями. Лінії перети-

ну граней - ребра, точки перетину ребер - ве-

ршини. 

Піраміда - багатогранник, у якого всі 

бічні грані - трикутники, у основі лежить 

будь-який багатокутник. 

Призма - багатогранник, у якого бічні 

грані - чотирикутники, а в основі лежить 

будь-який багатокутник. 

 

 

Рис. 17. Проецююча площина 
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Рис. 18. Площини рівня 

 

Межа проекції - нарисова лінія, завжди суцільна замкнута, видима. У се-

редині нарису видимість визначається за допомогою конкуруючих точок для 

кожної проекції самостійно. 

Щоб зобразити точку на поверхні, необхідно цю точку "зв’язати" із від-

повідною поверхнею (гранню) якою-небудь допоміжною лінією, що належить 

цій поверхні (рис. 19). 

𝐾 ∈ 𝑆𝐴𝐵𝐶; 𝐾 ∈ 𝑎; 𝑎 ⊂ 𝑆𝐴𝐵𝐶. 

Поверхні обертання - поверхні, утворені обертанням лінії (утворюючої) 

навколо нерухомої осі. Будь-яка і точка утворюючої описує на поверхні окруж-

ність, що лежить у площині, паралельній осі. Ця окружність називається - пара-

лель. Найбільша паралель - екватор, найменша паралель  - горло. 

Площини меридіанів проходять через вісь обертання. Головний мериді-

ан лежить у. площині паралельної фронтальної площини проекцій. 

Частина простору, обмежена поверхнею обертання - тіло обертання. 

Криволінійні поверхні обертання можуть бути утворені при обертанні 

будь - якої кривої лінії навколо нерухомої осі. Поверхня обертання визначена, 

якщо задані проекції її осі і проекції утворюючої (рис. 20). 

Сфера - поверхня обертання, утворена обертанням півкола навколо осі, 

що проходить через центр цієї окружності (рис. 21). Тор - поверхня обертання 4 

- ого порядку, утворена обертанням окружності навколо осі, що лежить у пло-

щині окружності, поза неї (рис. 22). 
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Рис. 19. Точки на поверхні 

 

                    
 

          Рис. 20. Криволінійна поверхня                    Рис. 21. Сфера 
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Рис. 22. Тор 

 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ 

1. Яка ознака приналежності точки поверхні? 

2. Яка характерна ознака в проекції: 

а. фронтальної площини рівня; 

б. профільно - проєкціюючої площини. 

3. За допомогою яких ліній можна знайти відсутні проекції точок на: 

а. кривих лінійчатих поверхнях; 

б. поверхнях обертання. 

4. Яким чином визначається видимість окремих елементів поверхонь? 
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4. ПЕРЕТИН ПРЯМОЇ З ПЛОЩИНОЮ 

 

4.1. Взаємний перетин площин, одна з яких проєкціююча 

 

 
 

Рис. 23. Перетин двох площин 

 

В даній задачі площина Σ(∆𝐴𝐵𝐶) – загального положення, площина 

Ω(⊥ П1) - горизонтально проєкціююча площина. Потрібно визначити лінію пе-

ретину площін Σ і Ω. 

Σ ∩ Ω =?  

Оскільки Ω - проєкціююча площина, то її горизонтальна проекція – пряма 

(Ω1) і вона має збірні властивості, тобто горизонтальні проекції всіх ліній і то-

чок, які належать цій площині, збігаються з Ω1. Горизонтальна проекція лінії 

перетину площин 𝑛1 теж збігається з Ω1. 

Σ ∩ Ω = 𝑛; Ω1 = 𝑛1 

Лінія 𝑛(1 − 2) належить і площині Σ. Точки 1 і 2 лежать на лініях 𝐴𝐶 і 

𝐵𝐶 ∆𝐴𝐵𝐶 (11 ⊂ 𝐴1𝐶1;  21 ⊂ 𝐵1𝐶1). Фронтальну проекцію 𝑛2 визначають по про-

екціях 12 ⊂ 𝐴2𝐶2 і 22 ⊂ 𝐵2𝐶2. Видимість проекцій визначають по конкуруючих 

точках (Рис. 23). 

 

4.2. Перетин прямої лінії з площиною загального положення. 

Це одна з основних задач нарисної геометрії яка називається основною 

позиційною задачею. 

Позиційними називають задачі, в яких визначають взаємне розташування 

(позицію) яких - небудь геометричних образів. 

Задано: пряма 𝑡 (𝑡1, 𝑡2) 

плошина Φ(∆𝐴𝐵𝐶 = 𝐴1𝐵1𝐶1;  𝐴2𝐵2𝐶2) 
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Визначити: точку перетину прямої 𝑡 з площиною Φ 

𝑡 ∩ Φ = 𝐾; 𝐾 =? 

 

 
 

Рис. 24. Рішення задачі 

 

Алгоритм рішення цієї задачі складається з трьох етапів. 

1. Ввести допоміжну проекціюючу площину Σ(⊥ П1), яка проходить че-

рез пряму 𝑡, Σ ⊃ 𝑡. 

В попередньому розділі були пояснені збірні властивості проекціюючої 

площини. З огляду на це, ми знаємо, що на горизонтальній проекції площини Σ 

(Σ1) збігаються проекції лінії ї і лінії перетину площин Σ і Φ = 𝑛(1 − 2), а та-

кож точки 𝐾. 

2. Визначити на горизонтальній проекції 𝑛1(11 ⊂ 𝐴1𝐵1; 21 ⊂ 𝐵1𝐶1), по-

будувати фронтальну проекцію цієї лінії 𝑛2(12 ⊂ 𝐴2𝐵2; 22 ⊂ 𝐵2𝐶2), і 

визначити фронтальну проекцію точки 𝐾 (𝐾2) як точку перетину 𝑡2 і 

𝑛2 побудувати на П1 по приналежності до прямої 𝑡(𝐾1 ⊂ 𝑡1) (Рис. 24). 

𝑛1 ≡ Σ1  

𝑛1(11 ⊂ 𝐴1𝐵1; 21 ⊂ 𝐵1𝐶1)  

𝑛2(12 ⊂ 𝐴2𝐵2; 22 ⊂ 𝐵2𝐶2)  

𝑡2 ∩ 𝑛2 = 𝐾2  

𝐾1 ⊂ 𝑡1 

3. Визначити видимість проекцій способом конкуруючих точок. 
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5. ПЕРЕТВОРЕННЯ КОМПЛЕКСНОГО КРЕСЛЕННЯ 

 

План теми: 

1. Мірність простору. Допоміжні засоби рішення інженерних задач як 

форма переходу від абстрактного до конкретного. 

2. Застосування методу заміни площин проекцій для рішення метричних 

задач. Заміна однієї площини проекцій. Заміна двох площин проекцій. 

 

Рішення багатьох задач засобами нарисної 

геометрії зводиться до визначення позиційних і 

метричних задач. При рішенні метричних задач 

можна визначити відстань між різноманітними 

точками фігури і розміри кутів між лініями і 

площинами однієї або декількох фігур. 

Вимір відрізків і кутів зручно робити, коли 

потрібні нам елементи оригіналу належать пря-

мим і площинам особливого положення. 

Засіб заміни площин проекцій дозволяє пе-

ретворити комплексне креслення так, що поло-

ження оригіналу в просторі залишиться незмін-

ним. У той же час після заміни однієї або двох 

площин проекцій у новій системі оригінал займає 

особливе положення (Рис. 25). 

ТЕРМІНИ: 

1. Засоби перетворення 

креслення. 

2. Заміна площин проек-

цій. 

3. Обертання навколо про-

екціюючої осі. 

4. Обертання навколо лінії 

рівня. 

5. Заміна однієї площини 

проекцій. 

6. Сталість (рівність) одні-

єї координати точки. 

7. Чотири основні задачі. 

8. Метричні характеристи-

ки об'єкта - натуральні 

розміри кутів, відстаней 

і плоских фігур. 

 
 

Рис. 25. Заміна площин проекцій 
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Чотири основні задачі на перетворення комплексного креслення: 

 

 

1. Пряму загального положення пе-

ретворити в пряму рівня (рис. 26). 

Ознака горизонтальної лінії рів-

ня(горизонталі): ℎ1 ∥ 𝑜𝑥; 

 

П4 ⊥ П1; 

П4 ∥ 𝐴1𝐵1; 

𝑥14 ∥ 𝐴1𝐵1; 

 

𝐴1𝐴2 ⊥ 𝑥12 ⇒ 𝐴1𝐴4 ⊥ 𝑥14; 

𝐴12𝐴2 = 𝐴14𝐴4; 

𝐵12𝐵2 = 𝐵14𝐵4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Пряму рівня перетворити в прое-

кціюючу (рис. 27). 

(Ознака прокціюючої прямої: 

𝐴1𝐵1 ⊥ 𝑜𝑥 або 𝐴2𝐵2 ⊥ 𝑜𝑥) 

П4 ⊥ П1; 

П4 ⊥ 𝐴1𝐵1; 

𝐴12𝐴2 = 𝐴14𝐴4; 

𝐵12𝐵2 = 𝐵14𝐵4. 

Якщо необхідно перетворити 

пряму загального положення в проек-

ціюючу, послідовно заміняємо дві 

площини проекції. 

 

 

 

 

Рис. 26. Перетворення прямої загально-

го положення в пряму рівня 

Рис. 27. Перетворення прямої рівня в 

проекціюючу. 
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3. Площину загального положення 

перетворити в проекціюючу (рис. 

28), 

𝐴12𝐴2 = 𝐴14𝐴4 і т.д. 

(ознака проекціюючої площини - одна 

з проекцій - пряма, не паралельна жо-

дної осі) 

П4 ⊥ П1; 

П4 ⊥ 𝐴𝐵𝐶. 

будуємо в площині 𝐴𝐵𝐶 − ℎ(𝑓) 

𝑥14  ⊥ ℎ1 

 

 

 

4. Площину проекціюючу перетво-

рити в площину рівня (Рис. 27). 

П4 ⊥ П1; 

П4 ∥ 𝐴𝐵𝐶. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ 

1. Які координати залишаються незмінними при заміні горизонтальної 

площини проекції? 

2. Які координати залишаються незмінними при заміні фронтальних пло-

щин проекцій? 

Рис. 28. Перетворення площини зага-

льного положення в проекціюючу. 

Рис. 29. Перетворення проекціюючої 

площини в площину рівня. 
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3. Скільки буде потрібно замін площин проекцій, щоб площину загаль-

ного положення перетворити в площину рівня? 

 

6. ПЕРЕТИН ПОВЕРХНІ ПЛОЩИНОЮ 

 

План теми. 

1. Перетин геометричних образів. 

2. Перетин поверхонь із площинами особливого і загального положення. 

Діалектична логіка графічних побудов. 

 

При перетині тіла площиною в ній утворю-

ється плоска фігура-перетин. Перетин - геомет-

ричне місце точок, що належать січній площині і 

тілу. 

 
 

Рис. 30. Перетин піраміди січною площиною. 

ТЕРМІНИ: 

1. Перетин. 

2. Трикутник, прямокут-

ник, багатокутник. 

3. Окружність. 

4. Еліпс. 

5. Парабола. 

6. Гіпербола. 

7. Опорні точки. 

8. Випадкові точки. 

9. Межа видимості лінії 

перетину. 

10. Спосіб січних допо-

міжних площин. 

11. Площини особливого 

положення. 

 

 

6.1. Перетин гранних поверхонь площиною особливого положення. 

Якщо січна площина перпендикулярна одній з площин проекцій, то одна 

проекція перетину обов'язково зображується прямою лінією, що збігається з 

лінією - проекцією площини, а другу проекцію перетину будуємо по взаємній 

приналежності елементів. 

У всякого перетину розглядаємо опорні точки і випадкові (проміжні). 
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Рис. 31. Перетин гранних поверхонь площиною особливого положення 

 

6.2. Перетин поверхонь обертання площиною особливого положення 

 

 
 

Рис. 32. Перетин поверхонь обертання площиною особливого положення. 
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6.3. Перетин кулі площиною часткового положення. 

 

 
 

Рис. 33. Перетин кулі площиною часткового положення. 

 

Г1, Г2, Г3, Г4 - допоміжні горизонтальні площини рівня; 

1, 2, 3, 3′, 4, 4′ - опорні точки 

5, 5′, 6, 6′, 7, 7′ - довільні випадкові точки перетину. 

Опорні точки необхідно визначати усі, вибирати число проміжних - у за-

лежності від точності побудови креслення. 
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6.4. Перетин поверхонь обертання площиною особливого положення. 

Задача на побудову лінії перетинання поверхонь із площинами загального 

положення можуть бути вирішені методом перетворення комплексного крес-

лення. 

 

 
 

Рис. 34. Перетин циліндру площиною особливого положення 

 

П4 ⊥ П1; 

П4 ⊥ Σ ⇒ П4 ⊥ ℎ(𝑥14 ⊥ ℎ1). 

 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ 

1. Які багатокутники можна одержати в перерізі трикутної піраміди різ-

номанітними площинами? 

2. Які перерізи можна одержати при перетинанні прямого кругового ци-

ліндра різноманітними площинами? 

3. Як ці площини повинні» бути при цьому розташовані щодо осі обер-

тання циліндра? 
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4. Які перетини можна одержати при перетинанні прямого кругового ко-

нуса різноманітними площинами?. 

5. Як ці площини повинні бути при цьому розташовані щодо осі обер-

тання конуса? 

6. Які перетини можна одержати на сфері при перетинанні її різноманіт-

ними площинами? 

 

7. РОЗРІЗИ І ПЕРЕРІЗИ ПО ЕСКД ДСТУ 2.305 – 68 

 

План теми 

1. Розрізи прості і складні. 

2. Перетини винесені і накладені. 

3. Умовності і спрощення в зображенні розрізів і перерізів. 

 

Розрізом називається зображення предмета, 

мислено розрізаного однією або декількома; січ-

ними площинами. Уявний розріз відноситься 

тільки до даного розрізу і не є причиною зміни 

інших зображень того ж предмету. На розрізі зо-

бражується те, що розташоване в січній площині 

і за нею. 

У залежності від розташування січної пло-

щини в просторі розрізи поділяють на гори-

зонтальні (січна площина Б − Б ∥  П1) і верти-

кальні (січна площина А − А ⊥  П1) (рис. 36). 

У залежності від кількості січних площин 

розрізи поділяють на прості (одна січна площи-

на) і складні (декілька січних площин) (рис. 37, 

38). 

Складні розрізи бувають ступінчасті (декі-

лька паралельних між собою січних площин В −

В) і ламані (січні площини Г − Г між собою пере-

тинаються). 

Місцеві розрізи застосовуються для 

з’ясування будови предмета в окремому обме-

женому місці. Межа між розрізом і видом - тонка 

хвиляста лінія, що не збігається з іншими лініями 

рисунка (рис. 36). 

Якщо деталь повністю симетрична, то на 

ТЕРМІНИ: 

1. Розріз. 

2. Січна площина. 

3. Положення січної пло-

щини. 

4. Вертикальний розріз. 

5. Фронтальний розріз. 

6. Профільний розріз. 

7. Горизонтальний розріз. 

8. Вертикальний попереч-

ний розріз. 

9. Вертикальний, подовж-

ній розріз. 

10. Простий розріз. 

11. Складний розріз. 

12. Східчастий розріз, 

13. Ламаний розріз. 

14. Місцевий розріз. 

15. Повний і неповний роз-

різ. 

16. Лінія - межа розрізу і 

виду. 

17. Симетричне сполучення 

виду з розрізом. 

18. Несиметричне сполу-
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одному зображенні суміщають половину виду і 

половину розрізу. В такому випадку межею між 

видом і розрізом є осьова лінія. 

Якщо січна площина збігається з площи-

ною симетрії деталі і розріз будують у безпосе-

редньому проекційному зв'язку, то розріз не поз-

начають. 

чення виду з розрізом. 

19. Позначення розрізу. 

20. Штрихи розімкнутої лі-

нії. 

21. Винесений переріз. 

22. Накладений переріз. 

23. Позначення перерізів. 

 

Місцевий розріз на виді виділяють тонкою суцільною хвилястою лінією, 

що не повинна збігатись з іншими лініями зображення. 

На перерізі зображують тільки те, що лежить безпосередньо в січній 

площині. 

Перетини бувають: винесені і накладені. 

Лінія перерізу - розімкнута. Штрихи не повинні перетинати (рис. 35). 

 

 
 

Рис. 35. Зображення розімкнутої лінії. 

 

 
 

Рис. 36. Приклад зображення розрізів 
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Рис. 37. Ступінчатий розріз 

 

 
 

Рис. 38. Ламаний розріз 

 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ 

1. Коли робляться повні розрізи? 

2. Яка лінія відокремлює вид від розрізу при їхньому симетричному 

сполученні? 

3. Чи показуються з боку виду штрихові лінії поверхонь, що на стороні 

розрізу стали видимими при симетричному сполученні виду з розрі-

зом? 

4. Яка лінія відокремлює місцевий розріз від виду? 

5. Які можливі випадки оформлення одного і того самого винесеного 

перерізу? 
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8. ВЗАЄМНИЙ ПЕРЕТИН ПОВЕРХОНЬ 

 

План теми: 

1. Перетин геометричних образів. Взаємний перетин поверхонь. 

2. Абстрактне і конкретне. Допоміжні засоби рішення інженерних задач 

як перехід від абстрактного до конкретного. 

3. Застосування засобу площин-посередників для знаходження лінії пе-

ретин двох поверхонь. 

 

Лінія перетину двох поверхонь у загаль-

ному випадку являє собою просторову криву (або 

ламану) лінію, що — може розпадатися на дві і 

більше частини. 

Будують лінію перетину двох поверхонь по 

її окремих точках, застосовуючи спосіб площин 

- посередників або спосіб допоміжних сфер. 

Застосування того або іншого способу за-

лежить від типу даних поверхонь і від їхнього 

взаємного розташування. 

У всякої лінії перетину двох поверхонь 

спочатку знаходять опорні точки, потім випад-

кові. Визначення видимості лінії перетину пове-

рхонь роблять окремо для кожної ділянки щодо 

кожної площини проекцій за допомогою конку-

руючих точок. 

Проекції лінії перетину завжди лежать в 

зоні накладання однойменних проекцій повер-

хонь, які перетинаються. 

Сутність способу площин - посередників 

полягає в тому, що обидві поверхні перетинають 

такою площиною особливого положення, щоб у 

перетині з кожною поверхнею утворилася пряма 

лінія або коло. У прикладі, що розглядається, го-

ризонтальна площина перетинає обидві поверхні 

по колу. Обидва кола знаходяться в одній пло-

щині, отже, якщо вони перетинаються, то це є 

спільні точки поверхонь (рис. 39, 40). 

Якщо лінію перетину поверхонь не можна 

побудувати способом площин- посередників, тоді 

ТЕРМІНИ: 

1. Спосіб допоміжних пе-

ресічних поверхонь. 

2. Спосіб допоміжних 

сфер. 

3. Спільні точки повер-

хонь. 

4. Просторова крива лінія. 

5. Ламана лінія. 

6. Опорні точки. 

7. Випадкові точки. 

8. Площина симетрії пове-

рхонь, які перетинають-

ся. 

9. Межа видимості лінії 

взаємного перетину по-

верхонь. 

10. Взаємний перетин гран-

них поверхонь. 

11. Взаємний перетин кри-

вих поверхонь. 

12. Комбіновані задачі. 

13. Проеціююче положення 

однієї з поверхонь. 

14. Концентричні сфери. 

15. Співвісність поверхонь 

обертання. 

16. Лінія перетину співвіс-

них поверхонь обертан-

ня. 
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застосовується спосіб допоміжних куль. Спосо-

бом концентричних допоміжних куль можна 

користуватися, коли осі поверхонь які оберта-

ються перетинаються між собою в площині, па-

ралельної до однієї є площин проекцій. 

Якщо центр кулі є на осі якої-небудь пове-

рхні обертання, то куля співвісна з цією поверх-

нею і лінія їх взаємного перетину є коло, площи-

на якого перпендикулярна осі поверхні (Рис. 41). 

17. Центр концентричних 

сфер. 

18. Максимальний радіус 

сфер. 

19. Сфера, вписана в повер-

хню. 

20. Сфера, описана навколо 

поверхні. 

21. Плоскі криві другого 

порядку. 

 

 
 

Рис. 39. Лінія перетину конуса і кулі. 
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Рис. 40. Лінія перетину напівкулі та циліндра. 

 

Центр концентричних допоміжних куль визначається в точці перетину 

осей поверхонь обертання. Кожна допоміжна куля перетинається з кожною з 

поверхонь по колу, а ці кола, перетинаючись між собою, утворюють спільні то-

чки обох поверхонь. 

Радіус найменшої допоміжної кулі (𝑅𝑚𝑖𝑛) дорівнює довжині меншого з 

перпендикулярів, проведених з центра до твірних обох поверхонь. 

Радіус максимальної допоміжної кулі (𝑅𝑚𝑎𝑥) дорівнює відстані від центра 

до найбільш віддаленої точки перетину твірних ліній поверхонь (Рис. 42). 
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Рис. 41. Перетин кулі та конуса, якщо їх осі співпадають. 
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Рис. 42. Визначення лінії перетину двох циліндрів за допомогою концентрич-

них допоміжних куль. 

 



35 
 

Теорема Монжа: Якщо дві поверхні другого порядку вписані чи описані 

навколо третьої поверхні другого порядку, то лінія їх перетину розпадається на 

дві плоскі криві другого порядку (Рис. 43). 

 

 
 

Рис. 43. Теорема Монжа. 

 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ 

1. В якому випадку може бути задана одна з проекцій лінії перетину по-

верхонь? Наведіть. приклади. 

2. При якому розташуванні двох кругових конусів обертання в їхньому 

перетині утворюється гіпербола? 

3. Які площини-посередники можна застосувати для знаходження лінії 

перетину прямого кругового циліндра і прямого кругового конуса, осі 

яких рівнобіжні між собою і перпендикулярні до площини П1? 

4. У яких випадках можна застосувати метод концентричних сфер? 

5. Як вирішується задача на перетинання поверхонь, якщо осі їх перети-

наються в площині, не рівнобіжній жодної з площин проекцій? 

6. Які поверхні повинні перетинатися і як вони будуть розташовані, щоб 

у їхньому перетині утворилися еліпси? 

 

9. ГВИНТОВА ЛІНІЯ І ГВИНТОВА ПОВЕРХНЯ. РІЗЬБА 

 

План теми 

1. Гвинтові лінії. 

2. Гвинтові поверхні. 

3. Різьба. Типи різьб. Позначення і зображення у відповідності зі станда-

ртами. 

4. Допоміжні засоби рішення інженерних задач як форма переходу від 

абстрактного до конкретного. 
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Якщо точка 𝐴 рівномірно рухається по де-

якій прямій, що рівномірно обертається навколо 

рівнобіжної осі, то вона описує циліндричну 

гвинтову лінію (Рис. 44). 

 
Рис. 44. Циліндрична гвинтова лінія. 

ТЕРМІНИ: 

1. Циліндрична гвинтова 

лінія. 

2. Крок гвинтової лінії. 

3. Кут нахилу гвинтової 

лінії. 

4. Права і ліва гвинтова 

лінія. 

5. Конічна гвинтова лінія. 

6. Гвинтова поверхня. 

7. Прямий гелікоїд. 

8. Похилий гелікоїд. 

9. Гвинт. 

10. Профіль гвинта. 

11. Тип різьби. 

12. Зображення різьби. 

13. Позначення різьби. 

14. Хід різьби. 

 

Крок гвинтової лінії (ℎ)- це висота підйому точ-

ки 𝐴 при одному повному повороті. 

Якщо гвинтова лінія має підйом вправо по пе-

редній стороні циліндра - те це є права гвинтова лі-

нія. 

Гвинтовою поверхнею називається поверхня, 

що описується будь-якою твірною при її гвинтовому 

рухові. 

Якщо утворююча - пряма лінія, то гвинтова по-

верхня називається лінійчатою або гелікоїдом. 

Гелікоїд буває прямий, якщо твірна перпенди-

кулярна до осі гелікоїда (Рис. 45). 

Гелікоїд - похилий, якщо твірна перетинає вісь 

гелікоїда під постійним, кутом 𝛾 відмінним від прямо-

го. 

Гвинтові поверхні мають велике значення в те-

хніці. 

Тіло, обмежене гвинтовою поверхнею, називається гвинтом. Гвинт утво-

рюється від гвинтового руху якої-небудь плоскої фігури (профіль гвинта). Гви-

нтовий виступ - це різьба. 

Рис. 45. Прямий геліко-

їд 
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Зовнішні різьби виконуються нарізуванням гвинтових поверхонь на ци-

ліндричних або конічних стрижнях. Внутрішні різьби виконуються в цилінд-

ричних або конічних отворах. 

У залежності від профілю різьби бувають: трикутні, трапецеїдальні, пря-

мокутні і т. д. 

Найбільше поширення в різноманітних галузях техніки мають трикутні 

різьби (кріпильні). На трикутні метричні різі розроблені стандарти СТ СЭВ 

181 - 75, СТ СЭВ 182-75, СТ СЭВ 183-75. 

Трикутний профіль має також трубне і дюймове різьблення (ДСТУ 6357-

73). 

До ходових різьб відносять: трапецеїдальну, що має профіль рівнобічної 

трапеції з кутом 𝛼 >  30°;упорну, у якої профіль - нерівнобічна трапеція; пря-

мокутну, що має профіль у виді прямокутника. 

Різьба на стержні зображують суцільними основними лініями по зовніш-

ньому діаметрі різьби і суцільними тонкими по внутрішньому на всю довжину 

різьби, включаючи фаску. На видах, отриманих проектуванням на площину, 

перпендикулярну осі стержня по внутрішньому діаметрі різьби проводять дугу 

суцільною тонкою лінією, приблизно рівну 3/4 окружності і розімкнуту в будь-

якому місці. На зображенні різби в отворі суцільні основні і суцільні тонкі лінії 

міняються місцями (рис. 46). 

Відстань між лініями, що зображують зовнішній і внутрішній діаметр 

різьби, не повинна бути менше 0,8 мм і не більше кроку різьби. 

Потрібно твердо запам’ятати правило: у різьбових з’єднаннях, зображе-

них у розрізі; різьба стержня закриває різбу отвору і що на розрізах штрихуван-

ня доводиться до суцільних основних ліній. 

Широке застосування одержали різьби в деталях рознімних з’єднань у 

машинобудуванні - болтах, гвинтах, шпильках, гайках, муфтах і таке ін. 
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Таблиця 1 - Зображення різьби на кресленнях 

РІЗЬБА ПРОФІЛЬ РІЗЬБИ СПОСІБ УТВОРЕННЯ 

КРІПИЛЬНА 
М

Е
Т

Р
И

Ч
-

Н
А

 М
 

  

Утворюється при гвинтовому русі рівносторон-

нього трикутнику з кутом при вершині 60° і зрі-

заними вершинами і впадинами по циліндричній 

поверхні. ДСТУ 9150-75 встановлена різьба з 

дрібним та великим кроком. 

КРИПІЛЬНО-УЩІЛЬНЮЮЧА 

М
Е

Т
Р

И
-

Ч
Н

А
 К

О
-

Н
ІЧ

Н
А

  

М
К

 

 

 

Спосіб утворення є аналогічний метричній різьбі, 

але тільки на конічній поверхні з конусністю 

1:16. 

Т
Р

У
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А

 

Ц
И

Л
ІН

Д
-

Р
И

Ч
Н

А
 

G
 

 

Утворюється при гвинтовому русі рівнобедрено-

го трикутника з кутом при вершині 55° і заокруг-

леними вершинами. 

Т
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-

Н
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R
 

 

Спосіб утворення аналогічний трубній циліндри-

чній різьбі, але тільки на конічній поверхні кону-

сністю 1:16. 

ХОДОВА 

У
П

О
Р

Н
А

 

S
 

 

Утворюється при гвинтовому русі трапеції, одна 

із сторін якої нахилена на 30°, а друга - на 3° до 

вертикалі 

Т
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ІЄ
-
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Ь
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T
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Утворюється при гвинтовому русі рівносторон-

ньої трапеції з кутом 30° між боковими сторона-

ми 
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-
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-
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Утворюється при гвинтовому русі прямокутника 
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Рис. 46. Зображення різьб на кресленнях: а) на стержні; б) в отворі; в) в 

з’єднанні. 

 

 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ 

1. Що таке гвинт? 

2. Які профілі гвинта вам відомі? 

3. Яка загальна ознака в кріпильних різьб? 

4. Яка загальна ознака в ходових різьб? 

5. Наведіть приклади застосування гвинтових поверхонь у техніці. 

6. Як зображується різьба в отворі? 

7. Як зображується різьба на стержні? 

8. Як зображується різьба в з’єднанні? 

9. Які умовні позначення різіби на конічному стержні й у конічному 

отворі? 
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