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Тема: Паралельне проектування та його властивості 

Мета: 

дидактична: ввести поняття паралельного проектування як способу 

зображення просторових фігур на площині та його властивостей; формувати 

вміння застосовувати властивості паралельного проектування  для побудови 

зображень фігур у просторі; 

виховна: формувати в студентів цілісне уявлення про навколишній світ, 

розвивати просторову уяву, логічне мислення, активізувати їхню пізнавальну 

діяльність, підвищити інтерес до математики. 

Матеріали до уроку 

Паралельне проектування  – це спосіб зображення просторових фігур на 

площині. 

Суть способу: 

1) обирають довільну площину α, її називають площиною проекції; 

2) обирають пряму h, яка перетинає площину α. Кажуть, що пряма  h задає 

напрям проектування; 

3) через довільну точку А фігури F проводять пряму m, паралельну прямій h; 

4) на площині  α з’явилася точка А1 – точка перетину прямої  m з площиною  α; 

точка  А1 називається зображенням точки А; 

5) побудувавши  в такий спосіб зображення всіх точок фігури F, одержують у 

площині α фігуру  F′ – паралельну проекцію фігури  F на площину  α. 

Зауважимо, що будь-яка пряма або її частина, паралельна напряму 

проектування, проектується в точку. Таке проектування не застосовується при 

вивченні властивостей паралельного проектування. Тому надалі ми будемо 



розглядати паралельне проектування за умови, що проектовані відрізки чи 

прямі не паралельні напрямку проектування. 

Наочний приклад паралельного проектування – тінь предмета на плоскій 

поверхні. Через суттєву віддаленість Землі від Сонця, можна вважати сонячні 

промені паралельними. Щоб з’ясувати основні властивості паралельного 

проектування, розглянемо їх тіні. 

Завдання 1.  

Заповніть таблицю: 

№ 

з/п 

Фігура Зображення в паралельній проекції 

1. Точка   

2. Пряма   

2. Відрізок   

3. Паралельні відрізки   

5. Відношення відрізків   

Властивості  паралельної проекції 

1. Прямолінійні відрізки фігури зображаються на площині малюнка відрізками. 

  

2. Паралельні відрізки фігури зображаються на площині малюнка 

 паралельними відрізками. 



    

 

3. Відношення відрізків однієї прямої або паралельних прямих зберігається при 

паралельному проектуванні. 

  

Застосуємо доведені властивості паралельного проектування для зображення 

основних плоских геометричних фігур.  

Задача 1.  

В прямокутному трикутнику АВС   точка D  ділить гіпотенузу  у 

відношенні  2:1, починаючи від вершини A. Побудуйте зображення даного 

трикутника та перпендикулярів, опущених з точки D на катети трикутника. 



  

Правильна відповідь після обговорення проектується на екран. 

Питання для самоперевірки 

Чи може паралельна проекція паралелограма бути: 

1) квадратом; 

2) трапецією; 

3) чотирикутником з кутами  30°, 150°, 30°, 150°; 

4) чотирикутником зі сторонами 4см, 5см, 6см, 7см? 

Трикутник А'В'С' є паралельною проекцією  ∆ АВС. Чи правильно, що 

5) висоти  ∆ А'В'С' – проекції висот  ∆ АВС; 

6) медіани  ∆ А'В'С' є проекціями  медіан  ∆ АВС? 

Викладач відкриває «ключ» до диктанту і дає можливість студентам оцінити 

себе. Відповіді обговорюються і в разі необхідності супроводжуються 

ілюстраціями. 

  



Домашнє завдання. §25 ст.193 №916,922 

Зворотній зв'язок: ysipovich.anna@gmail.com 

 

 


