


        Процес відображення точок 

простору на площину називається 

проектуванням.  Зображення, що 

отримується при проектуванні 

називається проекцією. Слово 

проекція виникло від латинського 

projection - кидання вперед, вдалину.  



           Для правильного зображення на площині 

плоских  геометричних фігур, розташованих 

у просторі, необхідно знати та вміти 

використовувати закони паралельного 

проектування.  

   Жодне зображення  

    на кресленні, на картині,  

    тим більше – при фото 

    чи кінозйомці не  

    порушує цих законів.  



А 

Виберемо в просторі довільну площину  

 (її  називають площиною проекцій) 

і будь-яку пряму a∩ (вона задає напрямок 

паралельного проектування 

а 



А 
а 

Проведемо через точку А пряму, паралельну 

прямій а. 

А1 

Точка А1 перетину цієї прямої з площиною і є 

проекція точки А на площину . Точку А ще 

називають праобразом, а точку А1 – образом. 

Якщо А, то А1 співпадає з А. 
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а α – площина проекцій 

а –  проектуюча 

пряма 

A1 – проекція точки A 

на  площину α 
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Таким чином можна отримати 

 зображення будь-якої плоскої або  

просторової фігури на площині. 

Розглядаючи будь-яку геометрчну фігуру 

 як множину точок, можно побудувати 

 в заданій площині проекцію даної фігури. 



Зауваження 1. При паралельному проективанні не 

вибирають напрамок паралельного проектування 

паралельно площині проекції. 
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Зауваження 2. При паралельному проектуванні 

плоских фігур не вибирають напрямок 

паралельного проектування паралельно площині, 

якій належить ця плоска фігура.  
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Отримана при цьому 

 проекція не відтворює 

 властивості  

даної плоскої 

 фігури. 



Зауваження 3. Якщо напрямок паралельного 

проектування перпендикулярний площині 

проекцій, то таке паралельне проектування 

називається ортогональним проективанням. 
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Зауваження 4. Якщо площина проекції і площина, 

в якій лежить дана фігура паралельні (||(АВС)), 

то отримане  при цьому зображення дорівнює 

праобразу. 
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1) паралельність прямих (відрізків, 

променів) зберігається; 
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 2) відношення довжин відрізків, що 

лежать на паралельних або на одній 

прямій зберігаються; 
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Якщо  АВ=2CD, то А1В1=2C1D1  або 
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3) Лінійні розміри плоских фігур 

 (довжини відрізків, величини кутів) 

 не   зберігаються . 
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• паралельність 

• відношення довжин відрізків паралельних прямих 
та відрізків однієї прямої 

Зберігаються: 

Не зберігаються: 

• величини кутів 

• відстані 



Побудуємо зображення куба: 





Розглянуті властивості паралельного 

проектування дають змогу наочно 

зображати просторові фігури на 

площині                                                  

        Зображенням фігури                             

називається будь-яка 

фігура, подібна до 

паралельної проекції 

даної фігури на деяку 

площину. 

 



Фігура в просторі Її зображення на 

площині 

Довільний трикутник Довільний трикутник 

Прямокутний трикутник Довільний трикутник 

Рівнобедрений трикутник Довільний трикутник  



Рівносторонній 

трикутник 
Довільний трикутник  

Паралелограм 
Довільний  паралелограм 

Прямоугольник Довільний  паралелограм 

Фігура в просторі Її зображення на 

площині 



Квадрат Довільний  паралелограм 

Трапеція Довільна трапеція 

Довільний  паралелограм  Ромб 

Фігура в просторі Її зображення на 

площині 



Рівнобічна трапеція 
Довільна трапеція 

Прямокутна трапеція Довільна трапеція 

Круг (коло) 

Овал (еліпс) 

Її зображення на 

площині 

Фігура в просторі 
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Побудуємо зображення правильного 

п’ятиrуnника. 

Підказка: розіб’ємо фігуру на дві частини – 

рівнобічну трапецію і рівнобедрений 

трикутник, а потім скористаємося 

властивостями цих фігур і властивостями 

паралельного проектування. 
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