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кресленнях можна ефективно розв язувати задачі використовуючи просторові 

фігури, фактично будуючи на кресленні шукані елементи і виконуючи 

необхідні елементарні перетворення, так само якби це робили в просторі. Цього 

не можна домогтися при використанні моделей, бо на них не можна виконувати 

геометричні побудови. І також мисленна побудова без моделей не дає 

очікуваного результату, так як положення фігур та їх елементів не фіксується в 

просторі, і геометричні образи не є визначеними. Тільки проекційне креслення 

дозволяє подолати ці недоліки та повноцінно розв’язувати стереометричні 

задачі.

Виходячи із всього вище сказаного зрозуміло, що задачі на проектних 

кресленнях повинні займати значну частину у вивченні курсу стереометрії, 

проте не виходити за рамки матеріалу звичайного курсу геометрії.

Досконало володіти прийомами побудов необхідно кожному. Вміння 

розв’язувати задачі на побудову є необхідним елементом професійної 

компетентності вчителя математики. Розв'язування таких задач учнями та 

студентами сприяє формуванню і розвитку конструктивних навичок, що 

особливо важливо при вивченні геометрії. Оскільки об’єктом геометрії є фігура, 

а засобом навчання є рисунок.. Саме на прикладі обґрунтування теорії 

просторових побудов учитель демонструє значущість курсу геометрії. Оскільки 

її результатами можна користуватися не лише для обчислення довжин, площ, 

об’ємів, тощо, а також і для формування навичок виконання вірних і наочних 

рисунків до задач.

Коло задач, які можна розв’язати графічним шляхом, надзвичайно 

широке. При цьому не залежно від рівня їх складності і характеру питань, які 

потребують відповіді, вони чітко поділені на дві групи: перша група — 

позиційні задачі, а друга — метричні задачі. Позиційними задачами 

називаються задачі, в яких визначається взаємне розташування окремих 

геометричних елементів відносно один одного та їх інциденції. Метричними 

називаються задачі, які пов’язані із знаходженням властивостей геометричних
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фігур, які визначаються величинами: довжина, градусна міра кута, площа, 

об’єм.

При розв’язуванні позиційних задач не враховуються їх метричні 

властивості. Тому позиційні задачі є цілком самодостатніми задачами геометрій, 

вони існують самостійно і не залежать від метричних характеристик 

геометричних об’єктів. Якщо із усього різноманіття задач можна виділити 

групу позиційних задач, то чисто метричні задачі зустрічаються дуже рідко, 

адже, як правило, при розв’язуванні метричних задач, попередньо необхідно 

з'ясувати позиційне відношення між геометричними фігурами, які задані в 

умові задачі або побудовані під час її розв’язання. Тобто метричні задачі 

включають в себе позиційні.

Не зважаючи на це, поділ задач на групи в методичному аспекті має 

велике значення, так як він дозволяє встановити єдині (узагальнені) алгоритми, 

за якими можна розв’язати велике коло задач, що входять до однієї групи, і як 

наслідок, забезпечити простий і надійний пошук частинного алгоритму для 

розв’язання поставленої задачі.

В дипломній роботі розглянуто різні види позиційних задач і вказані 

алгоритми їх розв’язання. Слід зазначити, що алгоритми розв’язання одних і 

тих самих задач що в конструктивній, що в нарисній геометрії — однакові, 

відрізняються лише спосіб зображення геометричних фігур. Якщо розглядати 

конструктивну геометрію, то вона дозволяє нам унаочнити розв’язання 

поставленої задачі, побачити чіткий рисунок геометричних об’єктів і їх 

відношень, проте нарисна геометрія не є наочною, вона вимагає у того, хто 

розв’язує задачу уявити просторовий геометричний об’єкт або їх комбінацію, 

які задані його двома, трьома та більше ортогональними проекціями.. Це 

дозволяє розвивати просторове уявлення учнів.

О б’єктом дослідження є позиційна геометрія.

Метою дипломної роботи є:

• розробка алгоритмів розв’язання позиційних задач на проекційному 

кресленні;

Г
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• розробка алгоритмів побудови перерізів багатогранників площиною та 

перетину двох поверхонь;

• продемонструвати покрокове розв’язання основних позиційних задач за 

допомогою III13 ОКА]ч[-2В.

Досягнення поставленої мети передбачає вирішення наступних завдань:

• ґрунтовне вивчення природи позиційних задач в конструктивній, нарисній та 

аналітичній геометрії;

• розгляд основних методів побудови перерізів багатогранників, конічних 

перерізів площиною, перетину двох поверхонь;

• візуальне представлення шляхів розв’язання основних позиційних задач за 

допомогою ППЗ 0КА1М-20 на екранах, дисплеїв ПК.

/
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