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ПЕРЕДМОВА
Запропонований підручник буде корисний студентам,
магістрам, аспірантам, докторантам і викладачам в силу ряду
сформованих умов і об'єктивних причин [1-19].
1. Загальний рівень математичних знань випускника
середньої школи не дозволяє йому самостійно зрозуміти та
вивчити основи нарисної геометрії [20-23].
2. Із програми середньої школи виключений предмет
"Креслення" [21, 24, 25, 39, 41, 48, 59, 63, 69, 70].
При цій умові у студента першого курсу не сформовані, в
достатньому ступені, необхідні для вивчення інженерної графіки
образне мислення, просторове сприйняття та навички розв'язання
завдань із необхідним рівнем абстракції [26-38, 40-47].
3. У новій освітній професійній програмі (ОПП) з
інженерної графіки у два рази зменшена кількість аудиторних
годин роботи викладача зі студентами [49].
Як наслідок, основна вага навчання [50-74] переноситься на
самостійну роботу студента (СРС).
4. У більшості студентів першого курсу недостатньо
сформовані навички самостійної підготовки до лекцій,
практичних і лабораторних занять. Як наслідок, викладач
витрачає час на обов'язковий контроль якості "незасвоєного"
студентами матеріалу та повторне його пояснення, а не на
формування нових знань, умінь і навичок.
У ситуації обмеженого аудиторного часу ефективність та
час викладу нового матеріалу знижуються. Таким чином,
протягом семестру, при постійно зростаючій складності
матеріалу, знижується і якість засвоєння предмета.
5. У підручниках з інженерної графіки, на наш погляд,
недостатньо
використовуються
досягнення
сучасних
комп'ютерних наук і технологій, що полегшують вивчення
предмета при названих вище умовах [75-94].
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У зв'язку зі скороченням аудиторних годин для навчання
інженерній графіки та розвитком комп'ютерних технологій [95105] виникало запитання: "Чи потрібна нарисна геометрія?".
Так. На нашу думку, нарисна геометрія необхідна, оскільки
вона є базою розвитку інженерної геометрії [84-89].
Існування практичної потреби у вивченні нарисної
геометрії, як основи інженерної геометрії, доводиться в такий
спосіб.
Дійсно, олівець і папір на провідних підприємствах заміняє
більш досконалий інструмент – комп'ютер. Однак комп'ютер
усього лише інструмент інженера та замінити фахівця не може
[90-94].
Для ефективного проектування інженерові необхідно знати
закони проекційних зв'язків і властивості геометричних образів,
мати просторове уявлення й образне сприйняття, володіти
навичками взаємно однозначного перетворення двовимірних і
тривимірних геометричних моделей виробу, тобто вміти
розв'язувати пряму й зворотну задачі нарисної геометрії [84-89].
Ці необхідні фахівцеві знання, уміння та навички в значній
мірі формуються на заняттях з нарисної геометрії. Без цих знань і
вмінь ефективне конструювання складних виробів навіть із
використанням комп'ютера неможливо, оскільки кінцеві
розв'язки ухвалює людина [90-105].
Тому ми вважаємо нарисну геометрію основою інженерної
геометрії. На розвиток інженерної геометрії впливають теорія
алгоритмів, теорія знаків (семіотика), теорія інформаційних
технологій, абстрактна алгебра, теорія абстрактних просторів,
теорія множин, відносин і відображень та інші науки.
Таким чином, нормативна фундаментальна дисципліна
"Інженерна графіка" повинна складатися із трьох розділів:
1. Інженерна геометрія.
2. Інженерне
креслення
(геометричне,
проекційне,
технічне, машинобудівне, будівельне й т. п.).
3. Інженерна комп'ютерна графіка.
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Теоретична основа курсу інженерної графіки — інженерна
геометрія [10, 89, 103-105].
Необхідність написання підручника з інженерної геометрії
пояснюється також наступними причинами.
1. Для більш глибокого та адекватного розуміння
геометричної суті досліджуваного явища виклад теоретичних
основ інженерної графіки повинен здійснюватися як єдине
розв'язання прямої і зворотної задач нарисної геометрії.
2. Для побудови двовимірних і тривимірних геометричних
моделей виробу в кожному з восьми октантів закони
проекційного зв'язку повинні бути сформульовані на базі
необхідного й достатнього набору істотних ознак.
3. Для розвитку просторового уявлення й образного
сприйняття аналіз геометричних моделей ряду образів необхідно
виконати системно, з єдиних позицій, викладаючи в повному
обсязі їх властивості та особливості на трьохпроекційному
комплексному кресленні. Наприклад, геометричні моделі
головних ліній площини на двохпроекційному комплексному
кресленні не дозволяють адекватно представити розв'язання
зворотної задачі нарисної геометрії.
Ознаки паралельності та перетину прямих ліній повинні
вивчатися окремо для геометричних образів загального й
окремих положень.
4. Для формування вміння адекватного читання креслень
необхідно розробити систему правил визначення видимості
вихідних геометричних образів та конструктивних елементів
виробу для прямої задачі та зворотної задачі нарисної геометрії.
5. Для полегшення засвоєння курсу та формування навичок
самостійної роботи студентів повинна бути запропонована
універсальна структура алгоритмів розв'язання позиційних,
метричних і аксонометричних задач, а також розв'язання задачі
побудови розгортки криволінійної поверхні.
Таким чином, вирішення проблем, обумовлених даними
причинами, дозволить підвищити рівень розуміння студентами
досліджуваного предмета.
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Про це свідчать результати практичних занять: студенти
правильно розв'язують задачі за відведений час.
У запропонованому підручнику зазначені причини
усуваються викладом доповнених автором законів проекційних
зв'язків, структурованих формальних алгоритмів розв'язання
позиційних, метричних і аксонометричних задач, а також
розв'язання задачі побудови розгортки криволінійної поверхні.
Кожне теоретичне положення розглядається при розв'язанні
базового практичного завдання.
Розв'язання кожного базового завдання супроводжується
побудовою та взаємно однозначним перетворенням двовимірних і
тривимірних геометричних моделей виробу.
Запропонована система правил визначення видимості
образів на основі апарата конкуруючих точок.
Кожен крок алгоритму відбивається в знаковій
(семіотичний) моделі розв'язання інженерного завдання.
Структура запропонованих алгоритмів розв'язання задач
восьмого, дев'ятого, десятого й одинадцятого розділів підручника
універсальна. Це полегшує студентові самостійне розв'язання
нових задач різних типів.
Мета
запропонованого
підручника
довести,
що
вдосконалювання методики навчання інженерної геометрії
(нарисної геометрії) підвищить ефективність вивчення предмета
в цілому.
Даний підручник є результатом двадцятисемирічного
досвіду викладання автора на кафедрі "Нарисна геометрія та
інженерна графіка" Одеського національного політехнічного
університету й кафедрі "Нарисна геометрія та інженерна графіка"
Одеської державної академії будівництва та архітектури.
Підручник складається з рекомендації президента
Всеукраїнської асоціації прикладної геометрії, передмови,
вступу, висновку, літератури, додатка й одинадцяти розділів:
1. Метод проекціювання. Апарат і операції проекціювання.
2. Види проекціювання. Центр проекціювання.
3. Створення комплексного креслення. Октанти. Метод
Гаспара Монжа.
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4. Геометричні моделі та аналітична модель точки.
5. Геометричні та аналітичні моделі прямої лінії.
6. Геометричні та аналітичні моделі площини.
7. Геометричні та аналітичні моделі поверхні.
8. Позиційні задачі.
9. Метричні задачі.
10. Розгортка поверхонь.
11. Аксонометричні проекції.
Усі розділи згруповані в сім логічних інформаційних
блоків. Перший, другий, третій і четвертий розділи об'єднані в
перший інформаційний блок. П'ятий і шостий розділи об'єднані в
другий інформаційний блок. Сьомий, восьмий, дев'ятий, десятий і
одинадцятий розділи є відповідно третім, четвертим, п'ятим,
шостим і сьомим інформаційними блоками.
До кожного інформаційного блоку складені контрольні
питання.
У підручнику на основі викладених теоретичних положень
інженерної геометрії запропоновані та детально проаналізовані
розв'язання двадцяти трьох базових завдань.
Докладний виклад застосування основних закономірностей
і використання властивостей моделей геометричних образів у
розв'язанні базових інженерних завдань дозволяє успішніше
освоїти теоретичну частину курсу інженерної графіки.
У підручнику узагальнений багаторічний досвід роботи
автора, як на рівні теорії (лекційний курс), так і на методичному
рівні формування навичок виконання конструкторських
документів і володіння комп'ютерними технологіями. Синтез
теоретичних і методичних знань формує фахівця, здатного
відповідати на виклик сучасної техніки й технологій.
Автор висловлює щиру подяку й вдячність за моральну
підтримку,
ради
та
цінні
зауваження
професорам:
Сухорукову Ю.М.,
Подкоритову А.М.,
Михайленку В.Є.,
Ваніну В.В., Ковальову С.М., Сазонову К.О., Ковальову Ю.М.,
Астахову В.П., Радзевічу С.П., Пилипаці С.Ф., Перелешіній В.П.,
Айрикяну А.Л., Джугуряну Т.Г., Дащенко О.Ф., Семенюку В.Ф.,
Дорофеєву В.С., Грішину А.В., Клименку Є.В., Коврову А.В.,
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Несвідоміну В.М.,
Уреньову В.П.,
Крутію Ю.С.,
Максимову М.В., Маслову О.В., Косенку С.І.
Особливу
подяку
автор
висловлює
кандидатові
філософських наук, доцентові Кит Н.В. за співробітництво в
редагуванні рукопису.
Щиру вдячність автор висловлює кандидатові технічних
наук, доцентові Давидову В.О. за редагування фотографій
макетів геометричних образів та інженерам Панченко В.І.,
Устянському В.А. за технічну допомогу в підготовці рукопису до
чергового виправленого та доповненого видання.
Колегам по кафедрі, академії та університету автор дякує за
відкрите бажання поділитися досвідом і знаннями, делікатність і
тактовність, чуйність і увагу до вирішення виявлених проблем.
Автор буде вдячний доброзичливому читачеві за поради та
зауваження, які дозволять підвищити якість книги.

Близьким, улюбленим і дорогим для мене людям, присвячується!
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