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У статті висвітлені теоретичні засади побудови зображень просторових фігур у 

шкільному курсі стереометрії. Розглянуті властивості паралельного проекціювання. 
Порушені питання повноти та метричної визначеності просторових зображень. 

Ключові слова: паралельне проекціювання, повнота та метрична визначеність 
просторових зображень. 

 
 

Постановка проблеми. Під час ви-
вчення курсу стереометрії перед вчите-
лем постає завдання навчити учнів зо-
бражати стереометричні фігури та їх 
комбінації за встановленими правилами 
побудови зображень просторових фігур. 
Учитель повинен у повній мірі володіти 
теоретичними засадами щодо побудов 
просторових зображень, вміти дослі-
джувати зображення на предмет їх пов-
ноти та метричної визначеності, що дає 
змогу розширити сутність принципу їх 
побудови. Таким чином, обізнаність 
вчителів у питанні теоретичних основ 
принципів побудови просторових зо-
бражень у курсі стереометрії допоможе 
сформувати в учнів уміння та навички 
виконувати стереометричні зображення, 
що забезпечить цілісну картину, розу-
міння ними зображень у цілому. 

Аналіз актуальних досліджень. 
Питання щодо формування й розвитку 
вмінь старшокласників зображати сте-
реометричні фігури і їх комбінації 
знайшло своє відображення в педагогі-
чній науці. Такі відомі педагоги й пси-
хологи, як Л.С.Виготський, П.Я.Гальперін, 
Г.С.Костюк, В.А.Крутецький, В.О.Онищук, 
Н.Ф.Тализіна, І.С.Якиманська, Л.М.Фрід-
ман, Я.Й.Груденов, П.О.Шеварьов висвіт-
лили психолого-дидактичні основи 
формування в учнів наукових понять. А 
наукові засади теорії зображення 

просторових фігур з використанням 
проекційних методів зображень у курсі 
стереометрії розробив і обґрунтував 
професор М.Ф.Четверухін. Пропагуван-
ня його ідей знайшло своє відображення 
в дисертаційних дослідженнях Д.Ф.Іза-
ака (1960 р.), П.Г.Козакова (1966 р.), 
М.Д.Касьяненка (1966 р.), Г.І.Лернера 
(1975 р.), Т.П.Гори (1984 р.), В.Г.Коро-
віної (1987 р.), Р.Л.Аракеляна (1988 р.) 
та інших дослідників. 

Мета статті – проаналізувати теоре-
тичні засади побудови зображень прос-
торових фігур у шкільному курсі стере-
ометрії. Розглянути властивості парале-
льного проекціювання, поняття повноти 
та метричної визначеності просторових 
зображень, задля підвищення рівня гра-
фічної культури стосовно побудов сте-
реометричних фігур та їх комбінацій. 

Виклад основного матеріалу. Під 
час вивчення стереометрії роль рисунка, 
є, безумовно, вирішальною. Вчитель, 
щоб викликати в учнів наочне просто-
рове уявлення геометричних образів, 
поєднує його разом з викладом теорети-
чних міркувань та пояснень. Таке ви-
вчення предмета є конкретнішим і від-
повідає практичним завданням засво-
єння курсу стереометрії. 
Але побудова зображень за прави-

лами будь-якого наперед обраного ме-
тоду проекціювання потребує вико-
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нання тих чи інших графічних операцій, 
розв’язання певних конструктивних за-
дач, які абсолютно незрозумілі учням, і 
як наслідок заважатимуть і ускладнюва-
тимуть процес навчання. 
Найбільш наочні зображення можна 

дістати при центральному проекцію-
ванні. Це пояснюється тим, що саме ро-
зглядання предмета вже є начебто 
центральним його проекціюванням на 
сітчатку ока. Проте, розглядаючи неве-
ликі предмети здалеку, центральне про-
екціювання можна наближено прийняти 
за паралельне. До того ж, паралельну 
проекцію оригіналу легше будувати, 
ніж центральну. Тому в педагогічному 
процесі застосовують зображення, по-
будовані тільки паралельним проекці-
юванням, при чому рисунок нео-
бов’язково вважати проекцією самого 
оригіналу, досить, щоб зображення було 
проекцією фігури, подібної до оригі-
налу. Задля унаочнення зображення, у 
школі використовують проекцію оригі-
налу, на якій одні елементи не закрива-
ють інші. Тому проекціювання повинно 
бути таким, щоб прямі та площини ори-
гіналу не вироджувалися. 
Зображення, яке можна вважати не-

виродженою паралельною проекцією 
оригіналу, або подібної до нього фігури, 
причому напрям проекціювання щодо 
оригіналу не вказується, називають про-
екційним рисунком (вільним зобра-
женням). 
Зупинимося детальніше на методі 

паралельного проекціювання та його 
властивостях. Варто зазначити, що па-
ралельна проекція є важливим випадком 
центральної проекції, коли центром си-
метрії виступає нескінченно віддалена 
(невласна) точка. При цьому всі проек-
ційні лінії, що проходять через таку не-
власну точку, – паралельні. Тому і сама 
проекція дістала назву паралельна, на 
відміну від центральної проекції (з вла-
сним центром). 
Дамо кілька означень, якими будемо 

оперувати під час викладення теоретич-

них основ властивостей паралельних 
проекцій. 

Означення 1. Зображенням фігури 
назвемо проекцію фігури, яка подібна до 
оригіналу. 
Спроектуємо деяку точку А, взяту в 

просторі, на площину α. Через цю точку 
проведемо пряму АА1, яка перетинає 
площину α в точці А1. Точку А1 нази-
вають паралельною проекцією точки А 
на площинуα за напрямом АА1. 

Означення 2. Пряма АА1, що визна-
чає напрям проекціювання, називається 
проекційною прямою. 
Якщо пряма АА1 перпендикулярна 

до площини α, то проекціювання нази-
вається ортогональним, а якщо АА1 не 
перпендикулярна до α – косокутним. 
Площина α називається площиною про-
екцій. 

Означення 3. Проекцією фігури на 
площину називається множина всіх тих 
і тільки тих точок, кожна з яких є про-
екцією хоча б однієї точки даної фігури. 
Перетворення однієї фігури в іншу 

паралельним проекціюванням назива-
ють перспективно-афінним або спорід-
неним перетворенням. 

Означення 4. Площина, яка парале-
льна напряму проекціювання (проекцій-
ній прямій), називається проекційною 
площиною. 

Властивості  
паралельного проекціювання 

1. Проекція точки є точка. 
2. Проекція прямої (непаралельної 

напряму проекціювання) є пряма. 
Наслідок 1. Проекцією відрізка є ві-

дрізок.  
Наслідок 2. Проекцією променя є 

промінь.  
3. Відношення довжин відрізків 

прямої дорівнює відношенню довжин їх 
проекцій. 

Наслідок. При проекціюванні сере-
дина відрізка переходить у середину 
його проекції. 

4. Проекції паралельних прямих па-
ралельні між собою. 
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Наслідок. Паралельне проекціювання 
зберігає співнапрямленість (протилеж-
ну напрямленість) променів. 

5. Відношення довжин проекцій па-
ралельних відрізків дорівнює відно-
шенню довжин цих відрізків. 

6. При ортогональному проекцію-
ванні проекція відрізка прямої дорівнює 
відрізку, помноженому на косинус кута 
його нахилу до площини проекцій. 
Паралельне проекціювання є перет-

воренням просторової фігури у фігуру 
на площині, тому вказані властивості 
встановлюють, що колінеарність і пара-
лельність пари прямих є інваріантними 
властивостями паралельного проекцію-
вання (тобто не змінюються при де-
якому геометричному перетворенні), а 
відношення трьох точок прямої є його 
інваріантом (незмінним параметром). 
Оскільки проекційний апарат під час 

побудови рисунків строго не визначе-
ний, то чим керуватися у виборі на-
пряму проекціювання? Зрозуміло, що в 
загальному випадку напрям проекцію-
вання має бути непаралельним до прое-
кційних прямих та площини проекцій. 
Зручно обирати площину проекцій вер-
тикально, а основи фігур, що проекці-
юються, розташовувати на горизонта-
льній площині. Тоді їх висоти розташо-
вані вертикально і зображуються без 
спотворень. 
Якщо за таких умов користуватися 

ортогональним проекціюванням, то ос-
нови таких фігур проекціювалися б у 
відрізки. При такому проекціюванні не-
можливо визначити, що це за фігура. 
Отже, при горизонтальному розміщенні 
основи призми, піраміди, циліндра чи 
конуса не слід їх проекціювати на вер-
тикальну площину, застосовуючи орто-
гональне проекціювання. Але і косоку-
тне проекціювання не завжди доцільне. 
Тому напрям проекційних прямих слід 
вибирати хоч і довільно, але так, щоб 
він не був паралельним жодній грані 
многогранника або площині основи ци-
ліндра чи конуса. При косокутному 
проекціюванні можливості вибору на-

пряму проекціювання є необмеженими, 
тому не потрібно обирати зручне поло-
ження самої фігури, на відміну від орто-
гонального проекціювання. Для унаоч-
нення зображення, многогранників, ци-
ліндра і конуса, по можливості варто, 
розташовувати так, щоб їх висоти за-
ймали вертикальні положення і зобра-
жалися вертикальними відрізками. 
Щоб вільне зображення було прави-

льним, необхідно дотримуватися певних 
правил. Розглянемо ці правила на 
прикладі зображення плоских фігур ме-
тодом паралельного проекціювання на 
одну площину.  

Теорема 1.1. Проекцією трикутника 
може бути трикутник, подібний до до-
вільного наперед заданого. 

Теорема 1.2. Якщо для трьох неко-
лінеарних точок плоскої фігури відомі їх 
зображення, то зображення всіх інших 
точок фігури однозначно визначені. 

Наслідок. Довільність побудови зо-
браження допускається лише для трьох 
неколінеарних точок фігури (трикут-
ника), а всі інші точки зображення треба 
будувати за вказаним у теоремі 1.2 пра-
вилом. 

Теорема 1.3. Паралельною проекцією 
кола є еліпс. 

Наслідки 
1. Взаємно перпендикулярні діаме-

три кола зображуються спряженими ді-
аметрами еліпса. 

2. Центр кола зображується центром 
еліпса. 

3. Дотичні до кола зображуються до-
тичними до еліпса. 

4. Квадрат, описаний навколо кола, 
зображується паралелограмом, описа-
ним навколо еліпса. 
Доведення цих важливих теорем ви-

кладено на сторінках посібників [1], [9]. 
Ці теореми дають можливість замінити 
вибір напряму проекціювання на дові-
льний вибір трикутника. Зрозуміло, що 
після такого вибору, коли напрям прое-
кціювання визначено, ступінь довільно-
сті в зображенні інших елементів фігури 
зменшується, оскільки залежить тепер 
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тільки від довільного розміщення фі-
гури відносно площини проекцій. Тому 
зображення піраміди, призми, циліндра 
чи конуса зазвичай починається з зо-
браження їх основ – многокутника чи 
круга. 
Отже, для визначення форми довіль-

ної плоскої фігури достатньо встано-
вити умови, за яких буде відома форма 
довільного трикутника, яка залежить від 
двох незалежних умов (двох кутів, двох 
відношень його сторін і т. ін.), тому фо-
рма плоскої фігури визначається задан-
ням двох величин.  
Розглянемо зображення просторо-

вих фігур. Як не визначаючи положення 
оригіналу відносно площини, на яку 
проекціюють, а також напрям самого 
проекціювання відносно цієї площини 
виконувати зображення просторових 
фігур? Відповідь на це питання дає ос-
новна теорема аксонометрії, яка назива-
ється теорема Польке-Шварца і фор-

мулюється так: всякий плоский чотири-
кутник разом з його діагоналями мо-
жна розглянути як паралельну проекцію 
тетраедра будь-якої наперед заданої 
форми. 
Повне доведення цієї теореми ви-

кладено в посібнику М.Ф.Четверухіна 
[9]. Суть теореми зводиться до наступ-
ного. Якщо в площині α через вершини 
заданого довільно чотирикутника ABCD 
провести паралельні прямі, що перети-
нають площину α, і вибрати на них чо-
тири точки, що не лежать в одній пло-
щині, то утвориться довільний тетраедр 
(рис. 1). Змінюючи положення таких 
точок і напрям проекціювання, отрима-
ємо безліч тетраедрів різної форми, се-
ред яких завжди знайдеться тетраедр 
A´B´C´D ,́ подібний даному і проекцією 
якого буде даний чотирикутник ABCD. 
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Рис.1 

Отже, з теореми Польке-Шварца слідує 
висновок: піраміду заданої форми можна 
зображати довільно, враховуючи при 
цьому наочність. 
Особливої уваги заслуговує побудова 

проекції кулі. Але спочатку введемо деякі 
поняття, що стосуються побудови проекції 
деякого тіла. Припустимо, що деяке тіло F  ́
паралельно проекціюється на площину α в 
напрямі l. Сукупність всіх дотичних до по-
верхні тіла, паралельних напряму l, утво-
рює проекційну циліндричну поверхню. 
Цей циліндр називається контурним. Лінія 
дотику контурного циліндра до поверхні 
тіла F  ́називається видимим контуром тіла 

F .́ Позначимо видимий циліндр K .́ Про-
екція цього контура на площину α назива-
ється обрисом тіла F  ́і позначимо через K. 
Якщо розглядати на поверхні F  ́будь-

яку криву q́ , яка перетинає видимий кон-
тур у т. M ,́ то вона проекціюється в лінію 
q, що дотикається обрису K. Оскільки про-
екції всіх точок тіла лежать всередині його 
обрису (бо, проекційні промені всіх точок 
тіла знаходяться всередині контурного ци-
ліндра), то обрис є межею області точок, 
які являють собою зображення точок да-
ного тіла, у цьому розумінні обрис може 
вважатися зображенням тіла на площині 
зображень. Розглянемо зображення кулі. 
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При проекціюванні кулі на деяку площину 
проекціюючим буде контурний циліндр, а 
лінія дотику його до кулі, тобто контурною 
лінією, – коло, з таким же радіусом, як і 
куля. У випадку косокутної проекції обри-
сом кулі є еліпс (рис. 2). Якщо площина 
зображення α перпендикулярна до твірних 
контурного циліндра, випадок ортогональ-
ної проекції, то площина зображення пере-
тинає контурний циліндр по колу, що і є 
обрисом кулі (рис. 3). 

 

 
Рис. 2 

 

 
Рис. 3 

 
Отже, обрисом будь-якої кулі може 

бути як коло, так і еліпс. Яке ж з цих зо-
бражень використовувати? Коли ми диви-
мося на кулю, то її контурну лінію завжди 
бачимо як коло, тому сприйняття нами 
обрису кулі у вигляді еліпса протирічить 
наочності зображення кулі, хоча і є прави-
льним. 
У педагогічній діяльності і в навчаль-

них посібниках куля фактично завжди 
зображується у вигляді кола, тобто зобра-
ження кулі будується за допомогою орто-
гональної проекції. Такий принцип побу-
дови кулі накладає умови на побудову 
всього зображення. Оскільки не допус-
тимо, щоб одна частина оригіналу викону-
валася в ортогональній проекції, а друга 
частина того самого оригіналу – в іншій.  

Цю побудову можна виконати за до-
помогою суміщення площини, що перпе-
ндикулярна до площини рисунка і прохо-
дить через вісь кулі, з площиною рисунка. 
Детально цей спосіб побудови описано в 
посібнику М.Ф.Четверухіна [9] з викори-
станням поняття висоти точки оригіналу. 
Розглянуті властивості паралельного 

проекціювання та теорема Польке-Шварца 
дають змогу при побудові зображення 
просторової фігури дотримуватися першої 
вимоги: рисунок має бути правильним, 
тобто всі його елементи побудовані за до-
помогою одного й того ж методу проек-
ціювання. 
Із поняттям правильний рисунок тісно 

пов’язане поняття позиційної повноти зо-
браження, зокрема в задачах на побудову. 
Виконати побудову фігури на площині, 
застосовуючи креслярські інструменти, 
цілком можливо. Відшукати невідому фі-
гуру можна, будуючи прямі і кола певного 
радіусу. Що є неможливим у стереометрії. 
Оскільки не існує таких інструментів, які 
дозволили б побудувати площину за 
трьома заданими точками або описати 
сферу даного радіуса з центром у даній 
точці. 
Тому існує два підходи розв’язування 

задач на побудову в просторі. Один із них, 
використовуючи відповідні аксіоми і тео-
реми, доводить існування певної геомет-
ричної фігури (так звані «уявні побу-
дови»). У цьому випадку рисунок має ілю-
стративний характер і може взагалі бути 
відсутнім. Тобто метою є не побудова ри-
сунка, а доведення існування такої побу-
дови. Інший спосіб полягає в тому, що по-
будова виконується на проекційному ри-
сунку, що є зображенням даних фігур. 
Задачу на побудову можна розв’язати 

тільки тоді, коли зображення даних фігур 
є повним. Дамо наступне означення. 

Означення 5. Зображення назива-
ється повним, якщо для будь-якої його 
точки задано або може бути побудована 
її проекція на основну площину. 
Наприклад, із означення слідує, що зо-

браження прямої буде повним, якщо задана 
її проекція на дану площину (рис. 4). 
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Рис. 4 

 
У цьому випадку для довільної точки К 

прямої MN завжди можна визначити її про-
екцію К1 на площину α. 
Зображення призми, циліндра, піраміди 

і конуса завжди повні. У випадку піраміди і 
конуса за напрям проекціювання обирають, 
наприклад, бічне ребро або твірну відпові-
дно, що робить зображення повним. 
Якщо зображення не є повним, то його 

називають неповним. Неповні зображення 
характеризує коефіцієнт неповноти, що 
дорівнює кількості точок, задання проекцій 
яких перетворює зображення у повне. Вза-
галі коефіцієнт неповноти можна визна-
чити за допомогою поняття – точковий 
базис, який є системою незалежних точок 
зображення. Три точки базису, що не ле-
жать на одній прямій, визначають пло-
щину, а четверта, взята поза цією площи-
ною, задає напрям проекціювання. Поло-
ження інших точок визначається за допо-
могою вказаних. Якщо точковий базис зо-
браження складається з n точок, то коефіці-
єнт неповноти такого зображення обчис-
люється за формулою: k = n – 4. 
З поняттям правильного зображення 

пов’язано також  поняття його метричної 
визначеності.  

Означення 6. Зображення фігури, ори-
гінал якої визначений до подібності, нази-
вається метрично визначеним. 
Оскільки апарат проекціювання, що ві-

дповідає тому чи іншому проекційному 
рисунку, не вказується, то не існує загаль-
ного правила для вимірювання кутів оригі-
налу за його проекційним рисунком. Для 
з’ясування метричної визначеності проек-
ційного рисунка аналізують зв’язок між 
властивостями оригіналу та властивостями 
знайденої проекції. При паралельному про-

екціюванні зберігається ряд властивостей 
оригіналу при переході до проекційного 
рисунка: точки оригіналу відображаються в 
точки; прямі в прямі, причому зберігаються 
відношення трьох точок; зберігається пара-
лельність прямих, відрізків та відношення 
паралельних відрізків. Проте існують вели-
чини, що характеризують форму оригіналу, 
але не зберігаються при переході до проек-
ційного рисунка. Наприклад, величина лі-
нійного кута, відношення непаралельних 
відрізків. Такі величини вказують на прое-
кційному рисунку довільно. 
Величини, яким при виконанні проек-

ційного рисунка надаються довільні зна-
чення, називаються параметрами. 
Усі побудови, які виконуються на пов-

ному, метрично визначеному зображенні, 
не можуть містити ніяких елементів дові-
льності, бо їм відповідають цілком визна-
чені побудови в оригіналі. Отже, метрично 
визначене зображення є повним зображен-
ням. 
Навпаки, повне зображення до його ме-

тричного визначення допускає деяку дові-
льність щодо метричних операцій, що ви-
конуються на цьому зображенні. Напри-
клад, чотирикутник з діагоналями є повним 
зображенням тетраедра, але цей проекцій-
ний рисунок зображає тетраедр будь-якої 
форми. Ця довільність залежить від запасу 
вільних параметрів, задання яких робить 
зображення метрично визначеним. Підра-
хунок цього запасу параметрів називається 
параметражем зображення. Відповідний 
коефіцієнт називається параметричним 
числом і позначається буквою р. Це число 
становить запас вільних параметрів пов-
ного зображення, який може бути витраче-
ний під час виконання зображення. Також 
параметруються всі операції, виконувані на 
рисунку з урахуванням їх області існу-
вання, щоб виконувана побудова була дій-
сною проекцією оригіналу. Параметричне 
число повного зображення позначають че-
рез p . Щоб неповне зображення стало 

повним, потрібно задати k незалежних па-
раметрів. Знайдене повне зображення мет-
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рично визначимо, якщо задамо ще р неза-
лежних параметрів. Отже, p k p= + . 
Параметричне число вказує на кількість 

параметрів, якими можна довільно корис-
туватися, виконуючи проекційний рисунок. 
Так для метричної визначеності трикут-
ника, зображеного на проекційному рису-
нку, досить вказати величину двох кутів, 
які є незалежні. Отже, для проекційного 
рисунка трикутника параметричне число 

2p = . Оскільки, щоб метрично визначити 
проекційний рисунок плоскої фігури, до-
сить метрично визначити зображення будь-
якого трикутника цієї фігури, то парамет-
ричне число проекційного рисунка плоскої 
фігури 2p = . 
Проаналізуємо, скільки необхідно за-

дати умов, щоб визначити форму просто-
рової фігури. У випадку паралельної прое-
кції основу для розв’язання питання дає 
теорема Польке-Шварца, яку називають 
теоремою існування. З цієї теореми випли-
ває, що при довільному метричному визна-
ченні будь-якого тетраедра, можна визна-
чити форму фігури, аналогічно як і для 
плоскої фігури. Отже, щоб визначити фор-
му двох граней тетраедра, необхідно задати 
чотири умови, оскільки кожна грань є 
трикутником і вимагає по дві умови. Але ці 
грані можуть бути нахилені одна до одної 
по-різному, тому варто задати ще один па-
раметр (наприклад, двогранний кут, висоту 
т.ін.). Таким чином, метрична визначеність 
повного зображення просторової фігури 
обумовлюється заданням п’яти незалежних 
параметрів, 5p = . 
Зображення фігур визначеної форми, 

таких, як куб, сфера та інші правильні мно-
гогранники, завжди є метрично визначе-
ним. Разом із тим, зображення правильних 
призм і пірамід, а також кругового цилін-
дра і конуса, є метрично невизначеними. 
Отже, якщо при розв’язуванні задач або 

при вивченні теоретичних питань потрібна 
лише ілюстрація, то варто використовувати 
неповні зображення, які дозволяють дові-
льно задавати точки і лінії перетину та інші 
елементи рисунка. Якщо маємо повне зо-
браження, то при розв’язуванні позиційної 

задачі довільний вибір елементів двох фі-
гур не можливий і їх необхідно будувати. 
Разом із тим, повне і метрично невизначене 
зображення при розв’язанні метричної за-
дачі допускає вільний вибір визначаючих 
елементів, що спрощує побудову. Тому при 
розгляді конкретних задач доцільно умову 
формулювати в загальному вигляді (без 
числових відношень), щоб зображення 
було метрично невизначеним. 
Якщо ж задана фігура визначеної фо-

рми, відповідно, зображення метрично ви-
значене, то і в позиційних, і в метричних 
задачах всі необхідні елементи потрібно 
обов’язково будувати. 

Висновки. Розглянуті теоретичні аспе-
кти та засади побудови зображень стерео-
метричних фігур, розроблені професором 
М.Ф.Четверухіним, дозволяють зробити 
наступні висновки: плоскі зображення фі-
гур у шкільному курсі стереометрії буду-
ються за правилами паралельного проек-
ціювання. Оскільки зображення в курсі 
стереометрії мають здебільшого ілюстра-
тивний характер, то для їх побудови засто-
совується вільне паралельне проекцію-
вання. Довільність у побудові є обмеженою 
і пов'язана з поняттями повноти чи непов-
ноти та метричної визначеності рисунка. З 
огляду на це в практичній діяльності під 
час вивчення курсу стереометрії варто ко-
ристуватися неповними або повними мет-
рично невизначеними зображеннями для 
простоти виконання побудови.  
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Abstract. Shvets L. THEORETICAL BASIS FOR IMAGE CONSTRUCTION IN 

THE SCHOOL COURSE OF STEREOMETRY.  Theoretical basis of construction images 
of planes and spatial figures in the school course of stereometry has been stated. Features of 
concurrent engineering have been considered. The notion of integrity and metrical 
distinctness of spatial figures has been involved. 
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