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Цей навчальний посібник призначений для студентів, які вивчають курс нарисної
геометрії за скороченою програмою.

Нарисна геометрія належить до дисциплін, що складають основу інженерної ос-
віти. У цьому курсі вивчають методи зображень просторових форм на площині та спо-
соби графічного розв’язання позиційних та метричних задач за плоскими
зображеннями об’єктів. Крім того, вивчення нарисної геометрії сприяє розвитку про-
сторового уявлення, яке є необхідним для творчої діяльності будь-якого інженера. Тому
засвоєння основ нарисної геометрії студентами має велике значення для їх наступної
інженерної діяльності.

Посібник складений з урахуванням методичних посібників кафедри нарисної гео-
метрії, інженерної та комп’ютерної графіки НТУУ “КПІ”: “Навчальні завдання з на-
рисної геометрії”./Уклад. О.М.Крот, Л.В.Петіна, М.С.Гумен; “Навчальні завдання з
інженерної графіки” /Уклад. М.Д.Бевз, В.В.Ванін, Н.К.Віткуп; “Методичні вказівки і
контрольні завдання з курсів “Нарисна геометрія” та “Інженерна графіка” /Уклад.
Н.К.Віткуп, Н.А.Парахіна, Л.Д.Чорнощокова, а також з урахуванням посібника “Ін-
женерна графіка” авторів В.В.Ваніна, В.В.Перевертун, Т.М.Надкерничної та ін. 

Вивчення курсу здійснюється згідно з робочою програмою дисципліни. Для по-
легшення засвоєння матеріалу з кожної теми в скороченому вигляді надається теоре-
тичний матеріал, необхідний для розв'язання практичних задач.

Передбачається, що після кожної лекції студент самостійно виконує прості зав-
дання  (Домашні завдання) з теми, контролюючи засвоєння матеріалу, а в аудиторії на
практичних заняттях під наглядом викладача розв'язує основні задачі (Аудиторні зав-

дання) для повного засвоєння матеріалу. 
Всі графічні побудови виконуються студентами безпосередьно на сторінках посіб-

ника за допомогою креслярських інструментів простим олівцем, результат розв'язання
задач виділяється червоним олівцем. Написи виконуються креслярським шрифтом про-
стим оливцем.

Для закріплення засвоєння матеріалу студенти самостійно виконують розрахунково-
графічну роботу, що містить 5 індивідуальних завдань, умови яких за варіантами наве-
дені у кінці посібника. Ці завдання виконуються на аркушах креслярського паперу
формату А3 простим олівцем за допомогою креслярських інструментів згідно з вимо-
гами стандартів.
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Для визначення кута b нахилу відрізка прямої до П2 необхідно здійснити ще одну
заміну площин проекцій. Вводимо П5 ^П2 та П5 úú АВ, (х2 úú А2В2). 

2. Перетворюємо пряму загального положення в проекціюючу.
Послідовною заміною двох площин проекцій виконуються такі дії:
— перетворюємо пряму загального положення в пряму рівня (див.п.1);
— лінію рівня перетворюємо в проекціюючу пряму. 
Після перетворення прямої загального положення в пряму рівня нову площину

проекцій вибирають перпендикулярно до лінії рівня. Тоді в системі площин проекцій
П4/П5 пряма АВ буде проекціюючою. На епюрі вісь х2 нової системи площин проекцій
проводять під прямим кутом до проекції А4В4 прямої на ту площину проекцій, якій
пряма паралельна (рис.9).

Взаємне розташування двох прямих

Дві прямі у просторі можуть перетинатися, бути паралельнимі  або мимобіжними.

Паралельні прямі належать одній площині та не мають жодної спільної точки.
Однойменні проекції паралельних прямих також паралельні (рис.10). 

Прямі, що перетинаються, також належать площині, але мають одну спільну
точку. Їх проекції перетинаються, а точки перетину однойменних проекцій знаходяться
у проекційному зв'язку (рис.11).

Мімобіжні прямі не належать одній площині. Проекції мимобіжних прямих мо-
жуть перетинатися, але між точками перетину проекцій немає проекційного зв'язку
(рис.12). 

В цьму випадку точки перетину проекцій зображають проекції двох різних точок,
що знаходяться на одному проекціюючому промені. Наприклад, точки 1 і 2 знаходяться
на одному фронтально-проекціюючому промені, а 3 і 4 — на одному горизонтально-
проекціюючому. Таки точки називаються конкуруючими. Вони застосовуються для
визначення видимості геометричних об'єктів.
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Рис.10 Рис.11 Рис.12







7. Побудувати піраміду SABC, у якої SB||П1 ,  SB^П2 =30° і дорівнює 60 мм, а

SC || П2 . Визначити видимость ребер піраміди.
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домашні завдання

8. Визначити кількість граней наведеної поверхні.
Позначити літерами вершини поверхні.
Горизонтальних
Фронтальних
Профільних
Горизонтально-проекціюючих
Фронтально-проекціюючих
Профільно-проекціюючих
Загального положення

9. В кожній із заданих площин побудувати горизонталь на відстані 25 мм від П1
та фронталь на відстані 20 мм від  П2.

10. Побудувати проекції кола 11.Визначити кути нахилу площини 
діаметром 40 мм, розташованого S(АВС) до П1 й П2 та центр описаного  
в площині S(S2 ^П2). навколо трикутника DАВС кола.

a = b =
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Аудиторні завдання

12. Побудувати відсутні проекції трикутника DАВС, який належить площинам
S(m||n) або D(hÇ f).

13. Побудувати бісектрису кута, 14. Визначити відстань від точки D до пло-
утвореного прямими f та h. щини трикутника DАВС.
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домашні завдання

15. Побудувати відсутні проекції видимих точок, які належать поверхням
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Аудиторні завдання

21. Побудувати приведену прямокутну ізометричну проекцію моделі.

22. Побудувати косокутну фронтальну ізометричну проекцію моделі.
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Аудиторні завдання

26. Побудувати проекції лінії перетину піраміди площиною загального положення.
Визначити натуральну величину фігури перерізу. 

27. Визначити найкороткішу

відстань між точками M і N

по поверхні піраміди.
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2. Через кожну грань призматичного отвору проводять допоміжну фронтально-
проекціюючу площину (S, D, Q, W). Потім тонкою суцільною лінією будують по-
вний переріз конічної поверхні допоміжною площиною.

Проаналізуємо вигляд перерізів конічної поверхні кожною з чотирьох допоміжних
площин.

Повний переріз конічної поверхні горизонтальною площиною S дає коло радіуса
R=ОІ, яке на П1 проекціюється в натуральну величину, а на П2 і П3 — у горизонтальні
відрізки довжиною 2R.

Повний переріз конічної поверхні верхньою похилою площиною D дає еліпс, одна
з осей якого обмежена точками ІІ та ІІІ, які знаходяться на перетині обрисних твірних
конуса на П2 з площиною D. Фронтальна проекція другої осі цього еліпса 52-62 зна-
ходиться посередині відрізку ІІ2-ІІІ2. Ще одна пара характерних точок 7 і 8 лінії пе-
рерізу знаходиться на перетині січної площини D та двох твірних, які є обрисом конуса
на П3. Для побудови еліпса також визначені проміжні точки 9, 10, 11, 12.

Площина Q, яка проведена через праву грань отвору, перетинає конічну поверхню
по гіперболі. Щоб побудувати вершину V гіперболи, продовжують праву обрисну на П2
твірну конуса до перетину з площиною Q. Визначени також допоміжні точки 11, 12, 3,

4, 13 і 14, через які проходить гіпербола.
Площина W, яка проведена через ліву грань призматичного отвору, паралельна

лівій твірній конуса. Вона перетинає конус по параболі. Оскільки побудова вершини па-
раболи виходить далеко за межі рисунку, визначені допоміжні точки 1, 2, 9, 10, 15, 16,

17,18, 19, 20, через які проведено дуги параболи.
Побудовані лінії повних перерізів проведені тонкими суцільними лініями.
3. На повних перерізах конічної поверхні виділяють частини, які належать

граням призматичної поверхні.
Це дуги кола 1

Þ
3 і 2

Þ
4, що належать нижній грані, дуги елипса 9

Þ
11 і 10

Þ
12 , що нале-

жать верхній грані, дуги гіперболи 3
Þ
11 і 4

Þ
12 , що належать правій грані, та дуги пара-

боли 1
Þ
9 і 2

Þ
10 , що належать лівій грані отвору. Визначають їх видимість на кожній

площині проекцій. Видимі елементи позначають суцільною товстою основною лінією,
невидимі — штриховою.

4. На обрисних твірних поверхні видаляють частини, що вирізані призматич-
ним отвором. Це відрізки обрисних твірних конічної поверхні на П3, які обмежені
точками 7 і 8 та нижньою гранню отвору.

5. Визначають ребра призматичної поверхні отвору. 
Це відрізки 1-2, 3-4, 9-10 та 11-12. На П1 та П3 вони невидимі, тому зображені

штриховою лінією. 

Зображення геометричних тіл складної форми

Зображення на креслениках виконують відповідно за ГОСТ 2.305-68. Для виявлення
форми предмета на креслениках застосовують шість основних видів, що утворюються
проекціюванням на грані куба:вид спереду (головний вид), вид зверху, вид зліва, вид
зправа, вид знизу, вид ззаду.

Вид — це зображення видимої спостерігачеві частини поверхні предмета (ДСТУ
3321-96).
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Дозволяється на одному зображенні поєднувати половину розрізу з половиною
виду, якщо обидва зображення симетричні відносно однієї і тієї ж осі, яка їх розділяє.

Якщо суцільна товста основна лінія зображення (наприклад, ребро) розташована
на осі симетрії, між видом і розрізом проводять хвилясту лінію обриву.

Зображення на кресленику виконують в проекційному зв’язку, але лінії зв’язку не
проводять, осі проекцій не показують. На кресленику наносять необхідні розміри.

Перетин поверхонь площинами. Подвійне проникання

Розглянемо алгоритм розв’язання задачі на прикладі, що наведений на рис. 56. 
1. Аналізують графічну умову задачі та встановлюють форму поверхонь, що

обмежують геометричне тіло. 
Зовнішня поверхня тіла — циліндрична, а внутрішня — поверхня правильної чо-

тирикутної піраміди. Призматичний отвір має в нормальному перерізі форму рівно-
бічного трикутника.

2. Будують вигляд зліва без врахування ліній перетину.
3. Розв’язують зовнішню задачу: будують лінії перетину зовнішньої поверхні

геометричного тіла з призматичним отвором.
Для цього застосовують метод повних перерізів та залишають частини лінії пере-

тину, що належать граням отвору. 
На виді зліва видаляють частини обрисних твірних циліндра, які вирізані призма-

тичним отвором.
4. Планують виконання розрізів для розкриття форми внутрішньої поверхні.
Так, на всіх трьох видах доцільно поєднати половину виду з половиною розрізу за

допомогою тонкої хвилястої лінії, оскільки у даному випадку на всіх зображеннях гео-
метричного тіла ребра піраміди розташовані на осях симетрії. Площина горизонталь-
ного розрізу має бути проведена по найширшій частині отвору або по найширшій
частині зовнішньої поверхні. У даному випадку розріз виконаний по верхній грані от-
вору. Два інших розрізи утворені січними площинами, які збігаються з площинами си-
метрії зображень. 

5. Розв’язують внутрішню задачу: визначають лінію перетину правильної чо-
тирикутної піраміди з призматичним отвором. 

Оскільки гранні поверхні перетинаються по ламаній лінії, достатньо визначити вер-
шини ламаної та з’єднати їх відрізками прямих. Тому повний переріз побудований
лише для площини D, а для решти — тільки вершини 2, 2’, 3 і 3’. 

На видах зверху та зліва видаляють частини ребер піраміди, які вирізані призма-
тичним отвором.

6. Визначають ребра призматичного отвору.
У даному випадку це ребра — А-А’, В-В’, С-3 і С’-3’.  Суцільною товстою лінією

наводять видимі відрізки цих ребер.
7. Остаточно оформлюють розрізи. 
Виконуючи горизонтальний розріз, позначають положення січної площини А-А. По-

значення фронтального та горизонтального розрізів не виконують. На всіх зображен-

нях наносять розміри та штриховку.
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домашні завдання

28. Побудувати три проекції наведених геометричних тіл. 
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Аудиторні завдання

29. Побудувати три проекції геометричного тіла. Виконати необхідні розрізи.
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Аудиторні завдання

32. Побудувати лінії перетину поверхонь. Визначити їх видимость.
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Розрахунково-графічна робота

завдання 1
Побудувати трикутну піраміду SABC висотою SO=40 мм, у якої О — центр кола,

описаного навколо її основи DАВС, для парних варіантов, або вписаного в DАВС, для
непарних варіантов. Визначити видимість ребер піраміди.

Координати точок А, В, С взяти з таблиці.
Визначити і записати координати центра О кола, а також кути між площиною три-

кутника і площинами проекцій П1 і П2.
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Номер
варіанта

Координати точок

ХА YА ZА ХВ YВ ZВ ХС YС ZС

1 16 22 16 40 36 50 96 112 46 35

2 17 10 22 30 32 10 64 62 19 3

3 18 26 24 68 46 14 92 112 52 32

4 19 24 34 16 100 90 10 110 22 30

5 20 20 44 20 34 100 54 110 39 50

6 21 13 28 20 35 62 8 65 1 17

7 22 24 66 20 44 90 10 110 30 48

8 23 19 20 32 95 14 88 105 34 20

9 24 114 18 38 100 52 94 26 48 33

10 25 67 24 31 46 12 65 15 20 4

11 26 104 25 65 84 15 89 18 53 29

12 27 100 30 21 24 86 15 4 18 35

13 28 110 35 15 96 91 49 22 30 45

14 29 61 33 25 40 67 13 9 6 21

15 30 100 70 22 80 94 12 14 34 50



Приклад виконання завдання 1
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завдання 2
Накреслити три зображення деталі з розрізами. 
Виконати зображення деталі в прямокутній ізометрії для парних варіантов або в

прямкутній диметрії для непарних варіантов з вирізом передньої лівої частини коор-
динатними площинами. 
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Номер
варіанта

№
рис.

a b c d d1 d2

1 16

рис.1

70 95 5 50 45 40

2 17 75 90 8 45 40 50

3 18 80 100 10 40 45 50

4 19 70 90 5 45 40 50

5 20

рис.2

75 95 8 40 45 55

6 21 80 98 12 40 50 45

7 22 70 05 5 45 40 55

8 23 75 95 8 40 45 35

9 24

рис.1

80 95 10 55 45 50

10 25 70 90 5 35 45 40

11 26 75 90 10 35 40 45

12 27 80 98 10 45 40 50

13 28

рис.2

70 90 5 35 45 50

14 29 75 95 5 45 40 35

15 30 80 100 10 50 45 40



Приклад виконання завдання 2
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завдання 3
задача 1.
Побудувати дві проекції прямого кругового конуса висотою h і основою з центром

в точці О(О1, О2) діаметра D, якщо вона розташована у площині S . Значення пара-
метрів наведені в табл.3.1.                                         Таблиця 3.1

задача 2.
Побудувати проекції лінії перетину двох поверхонь площиною та натуральну ве-

личину однієї з фігур перерізу. Поверхні та положення площини наведені в табл.3.2

та табл.3.3.
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Номер
варіанта

Номер
рисунка

Діаметр
основи

D

Висота
h

Кут нахилу пло-
щини S

О(x,y,z)

a b

1 16

рис.1

50 50 30°

О(70, 35, 40)

2 17 50 40 -30°

3 18 50 45 60°

4 19 50 55 -60°

5 20 50 60 30°

6 21 50 50 -30°

7 22 45 40 60°

8 23

рис.2

45 55 -60°

О(60, 50, 50)

9 24 45 40 30°

10 25 45 50 -30°

11 26 60 60 60°

12 27 60 55 -60°

13 28 60 45 30°

14 29 60 40 -30°

15 30 60 50 60°



Таблиця 3.2
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Таблиця 3.3
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завдання 4
Побудувати три проекції геометричного тіла. Нанести розміри.
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Приклад виконання завдання 4
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завдання 5
Побудувати три проекції геометричного тіла. Виконати розрізи.
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