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1. КРЕСЛЯРСЬКІ ІНСТРУМЕНТИ. 

Креслярські інструменти це всі інструменти, які використовують для 

створення та редагування креслень на папері. 

Сьогодні креслярські інструменти використовується не так часто, через заміну 

паперової креслярської роботи використанням комп'ютерних технологій, машинної 

графіки та великої кількості прикладних графічних програм для креслення. 

Розглянемо основні ручні креслярські інструменти, які можуть вам 

знадобитися при виконанні завдань з креслення та нарисної геометрії. 

1. Лінійка. Лінійка призначена для створення прямих ліній та вимірювання 

лінійних розмірів. Матеріал з якого виготовляють лінійки: пластик, дерево та метал. 

     
 

2. Кутник. Кутник  призначений для створення шаблону основних кутів та 

зазвичай має розмітку, як на лінійці. Ви можете зустріти три типи кутників з 

різними комбінаціями кутів: 90+60+30, 90+45+45 та 60+60+60. Матеріал з 

якого виготовляють кутники: пластик, дерево та метал. 

 
 

3. Транспортир. Транспортир призначений для побудови кутів за значенням 

їх розміру та вимірювання кутових розмірів. Також може мати розмітку, як на 

лінійці та може бути скомбінований з кутником. Зазвичай транспортир 

розрахований на 180, але ви можете зустріти модель і на 360. Матеріал з якого 

виготовляють транспортири: пластик, дерево та метал. 

         



***   К рес л ен н я д ля  і н оз емних  студе нт і в  п ерш ого  р о к у навчання   ***  

4 

4. Рейсшина. Рейсшина це креслярська лінійка с перекладиною з однієї 

сторони. Рейсшина використовується для проведення паралельних ліній.  

Застаріла модель має Т-образну форму та використовується разом з 

креслярською дошкою, вздовж якої і переміщується перекладина. Вона дозволяє 

проводити лише горизонтальні або вертикальні паралельні лінії.  

Якщо перекладина та лінійка мають рухоме з'єднання то можливо 

налаштувати будь-який кут нахилу ліній, що викреслюються.  

Сучасна модель рейсшини оснащена двома роликами і тому називається 

роликовою рейсшиною. З її допомогою можна проводити паралельні лінії під будь-

яким кутом нахилу ліній та одночасно вимірювати відстань між ними. 

     
 

5. Циркуль. Циркуль – це креслярський інструмент для побудови кіл і дуг, він 

також може бути використаний для вимірювання відстаней. 

Циркуль складається з двох частин, з'єднаних шарніром. Зазвичай на кінці 

однієї з них розташована голка, на кінці іншої – олівець або спеціальний утримувач 

для звичайного олівця, ручки чи маркера.  

Циркуль без олівця з двома голками призначений для вимірювання відстаней. 

Такий циркуль називається: вимірювальний циркуль. 

     
 

6. Лекало. Лекало це креслярський інструмент шаблон, який містить безліч 

різних кривих змінного радіусу. Лекало в кресленні використовують, коли криву 

неможливо накреслити за допомогою циркуля та лінійки. При роботі з лекалом 

координати центру кривої та значення радіусу нам не відомі. 

Побудова кривих довільної форми за допомогою лекала робиться наступним 

чином: спочатку будуються точки кривої з відомими координатами. Потім 

підбирається ділянку лекала, яке з'єднує точки максимально точно. 
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Лекало дозволяє отримати плавну криву без зламів, замість ламаної лінії. 

     
 

7. Кнопка. Кнопка – пластиковий або металевий виріб з голкою для кріплення 

креслярського паперу на креслярській дошці. 

                 
 

8. Гумка. Гумка для стирання призначена для видалення написів зроблених 

звичайним олівцем з креслярського паперу та інших поверхонь. Це натуральний або 

вулканізований каучук. Іноді ви можете її побачити на зворотному кінці олівця. 

Існує різновид гумки, якою можна стирати слід від кулькової ручки. 

     
 

9. Ніж. Ніж універсальний інструмент, який також можна використовувати і в 

кресленні. Ніж можна обережно застосовувати для заточування олівця, розрізання 

креслярського паперу та інших цілей.  

   
 

10. Ножиці. Ножиці універсальний інструмент для розрізання відносно тонких 

матеріалів. Ножиці складаються з двох лез, що сходяться під кутом і з'єднані 

пружиною або шарніром. В кресленні ножиці використовують для розрізання 

креслярського паперу з метою отримання форматів меншого розміру. 



***   К рес л ен н я д ля  і н оз емних  студе нт і в  п ерш ого  р о к у навчання   ***  

6 

    
 

11. Точилка. Точилка для олівців – пристосування, що полегшує 

загострювання олівців. Існують різні конструкції точилок для олівців – від 

маленьких ручних, до точилок більшого розміру, що встановлюються на столі в 

офісі. Олівець треба вставити до точили та обережно повернути кілька разів.  

    
 

12. Олівець. Олівець призначений для створення зображень на креслярському 

папері. Для креслення використовують олівці трьох типів, які можна відрізнити за 

маркування латинськими літерами, що нанесені на них. 

1. Тип В – м'який олівець, що дозволяє викреслювати товсті лінії. Для 

позначення використовується перша літера від англійського слова "Bold". 

2. Тип Н – твердий олівець, що дозволяє викреслювати тонкі лінії. Для 

позначення використовується перша літера від англійського слова "Hard". 

3. Тип НВ – не твердий і не м'який олівець його називають середній, він 

дозволяє викреслювати лінії середнього розміру.  

Крім того ви можете зустріти на олівці маркування з цифр та літер 2В або 2Н. 

2B – це дуже м'який олівець, який  дозволяє викреслювати дуже товсті лінії. 

2H – це дуже твердий олівець, який  дозволяє викреслювати дуже тонкі лінії. 

 
 

Олівці з більшим значенням цифр в кресленні майже не використовуються, бо 

вони занадто тверді або занадто м'які. Їх використовують для малювання. 
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2. РОЗМІРИ. 

Розмір це числове значення лінійної величини у вибраних одиницях 

вимірювання за обраними напрямами. 

Тривимірний простір (3D) – це представлення об'єкта в трьох просторових 

вимірах. Як правило, ці виміри представлені в вигляді координат X, Y, та Z.  

В терміні 3D літера D це скорочення від англійського слова "Dimensions", що 

саме і перекладається саме як "розміри". 

       
Декартова система координат (або прямокутна система координат) описує 

кожну точку тривимірного простору за допомогою трьох координат. 

Відповідно маємо три осі координат, кожна з яких перпендикулярна решті 

двом, і перетинаються вони в єдиній точці відліку координат. Кожна така пряма, від 

якої відкладається відстань, називається віссю координат або просто віссю системи. 

Декартову систему координат вперше запропонував відомий французький 

математик Рене Декарт близько 1637 року в праці «Геометрія», одному з додатків до 

видатного філософського твору «Міркування про метод». 

       
 

Для позначення розмірів за кожним з трьох напрямів використовують їх назви: 

ширина (Х), довжина (Y) та висота (Z). 

У випадках, коли відношення між точками найпростіше зобразити у вигляді 

відстаней та кутів в нагоді стане полярна система координат. Полярна система 

координат – двовимірна система координат, в якій кожна точка на площині 

визначається двома числами: кутом та відстанню.  
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Полярна система координат задається променем, який називають нульовим 

або полярною віссю. Початок координат називають полюсом. Точка на площині 

визначається двома полярними координатами: радіальною та кутовою.  

Радіальна координата зазвичай позначається r та відповідає відстані від точки 

до початку координат (полюса). Кутова координата, що також зветься полярним 

кутом або азимутом позначається φ і дорівнює куту між полярною віссю (0°) та 

напрямком на точку проти руху годинникової стрілки. 

Визначена таким чином радіальна координата може набувати значення від 

нуля до нескінченості, а кутова координата змінюється в межах від 0° до 360°. 

Пару полярних координат r та φ можна перевести в Декартові координати x та 

y шляхом застосування тригонометричних функцій синуса та косинуса:  

х = r  cos φ  та  y = r  sin φ. 

Для визначення розміру об'єкту великий він або малий використовують 

прикметники, що походять від назви розміру. 

Який він? Яка вона? Яке воно? 
№ Вісь Розмір великий малий велика мала велике мале 
1 Х Ширина широкий вузький широка вузька широке вузьке 
2 Y Довжина довгий короткий довга коротка довге коротке 
3 Z Висота високий низький висока низька високе низьке 

 

Звісно можна використати три слова, щоб сказати про значення розміру, 

наприклад, "розмір ширина великий" або застосувати  один прикметник "широкий". 

Крім трьох основних розмірів треба вивчити назви двох додаткових розмірів у 

напрямі осі Z. Для позначення внутрішніх поверхонь об'єктів використовують 

розмір з назвою глибина. Розмір глибина використовується для позначення 

"внутрішньої висоти", коли в об'єкті є внутрішня поверхня. 

Для позначення надто малої висоти об'єктів використовують розмір з назвою 

товщина. Розмір товщина використовується для об'єктів які мають відносно малу 

висоту, але в порівнянні між собою значно відрізняються. 

Який він? Яка вона? Яке воно? 
№ Вісь Розмір великий малий велика мала велике мале 
4 Z Глибина глибокий мілкий глибока мілка глибоке мілке 
5 Z Товщина товстий тонкий товста тонка товсте тонке 
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3. ФОРМАТИ КРЕСЛЯРСЬКОГО ПАПЕРУ. 

Стандартний розмір креслярського паперу – це формат креслення. Всі 

креслення виконують на аркушах креслярського паперу стандартних розмірів. 

Міжнародний стандарт на паперові формати ISO 216, заснований на 

метричній системі мір та складається з трьох серій А, В та С.  

Всі формати паперу стандарту ISO 216 мають однакове відношення сторін 

аркуша, що дорівнює 2:1 , це приблизно дорівнює співвідношенню 1:1,414214 і 

називається співвідношенням Ліхтенберга. 

Серія форматів А цього стандарту походить від формату паперового аркуша 

максимального розміру, що має площу рівно в 1 м2 (формат А0).  

Серія форматів В додаткова і також заснована на співвідношенні сторін 2:1 , 

але довжина меншої сторони аркуша максимального розміру дорівнює рівно 1 м, а 

площа аркуша такого формату дорівнює 2  м2 (формат В0). 

Серія форматів C розроблена для конвертів під аркуші форматів A, тому 

розміри аркушів відповідних форматів С збільшені на 7 - 8,5 %. 

Розміри аркушів згідно  стандарту ISO 216 
Формат 0 1 2 3 4  
Серія A 841 × 1189 594 × 841 420 × 594 297 × 420 210 × 297  
Серія B 1000 × 1414 707 × 1000 500 × 707 353 × 500 250 × 353  
Серія C 917 × 1297 648 × 917 458 × 648 324 × 458 229 × 324  
Формат 5 6 7 8 9 10 
Серія A 148 × 210 105 × 148 74 × 105 52 × 74 37 × 52 26 × 37 
Серія B 176 × 250 125 × 176 88 × 125 62 × 88 44 × 62 31 × 44 
Серія C 162 × 229 114 × 162 81 × 114 57 × 81 40 × 57 28 × 40 

 

В кресленні використовують формати серії А. Мінімальній стандартний 

розмір формату це А4, а максимальний А0. До речі формат А4 використовують 

лише у вертикальному його положенні, коли висота більша за ширину. 

Позначення формату А0 А1 А2 А3 А4 
Розміри формату, мм 841×1189 594×841 420×594 297×420 210×297 

 

Як ви бачите, формат меншого розміру можна отримати діленням навпіл 

формату більшого розміру. Так з формату А0 можна отримати два формати А1, або 

чотири формати А2, або вісім форматів А3 або шістнадцять форматів А4. 
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Дозволяється використання додаткових форматів. Додатковий формат 

отримують множенням меншої сторони основного формату на число збільшень. 

Додаткові формати Кратність А0 А1 А2 А3 А4 
2 1189×1682     
3 1189×2523 841×1783 594×1261 420×891 297×630 
4  841×2378 594×1682 420×1189 297×841 
5   594×2102 420×1486 297×1051 
6    420×1783 297×1261 
7    420×2080 297×1471 
8     297×1682 
9     297×1892 

 

Підготовку формату для креслення починають з креслення рамки. Коли 

креслять рамку, то відкладають відстані (поля) на кожній стороні формату. Ліве 

поле рамки дорівнює 20 мм (для зберігання креслення), а всі інші по 5 мм. 

 
Після нанесення рамки викреслюють основний напис (штамп) та додаткову 

графу. Основний напис детально ми розглянемо в розділі 11. Додаткова графа 

розміщується в лівому верхньому куті шириною 70 мм та висотою 14 мм. В 

додатковій графі розміщується лише шифр креслення в перевернутому вигляді, щоб 

його можна було прочитати розглядаючи креслення з протилежної сторони. 
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Давайте повернемося до розмірів аркушу формату А4 (210×297). 

Ширина 210 мм та висота 297 мм. Чому висота саме 297 мм, а не наприклад 

300? Чому ширина 210 мм, а не наприклад 200? Погодьтеся, що розміри 200×300 

виглядають значно привабливішими та легко запам’ятовуються. 

Спробуємо математично обґрунтувати розміри формату А4. Ви вже знаєте, що 

площа формату А0 дорівнює 1м2. Також ви знаєте, що менші формати отримують 

діленням навпіл більших форматів завдяки співвідношенню сторін 2:1 . 

Позначимо більшу сторону невідомою "х", а меншу невідомою "y" (x > y). 

 
Таким чином є дві умови для формату А0 та система з двох рівнянь: 1) площа 

формату А0:  SA0 = x  y = 1 м2. 2)  відношення сторін:  x : y = 1:2    x = 2  y. 

Вирішимо систему з двома невідомими методом підстановки. 








2
1

yx
yx

; 12  yy ; 122 y ; 
2

1
y ; 

y
x 1
 ; 

мx
мy

189,118920712,1
841,08408964,0




 

Розміри аркуша формату А4 отримаємо розділивши х та y на 4. 

х =  297,30178  297 мм;  y = 210,2241  210 мм.
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4. ЛІНІЇ. КУТИ. 

4.1. Лінії. 

Основними геометричними об'єктами які використовують в кресленні є: 

точка, лінія, промінь та відрізок. 

Точка – найпростіший геометричний об'єкт, що має властивості тільки 

положення в просторі, але не має жодних інших властивостей. Поняття точки 

використовується в геометрії, математиці, фізиці та багатьох інших галузях. В 

кресленні точка виконує допоміжні функції для різноманітних побудов. Точки 

позначають великими латинськими літерами, наступним чином – т. А. 

Пряма лінія або просто пряма або просто лінія – другий після точки основний 

геометричний об'єкт. На відміну від точки лінія має крім положення в просторі ще 

властивості: товщина та тип лінії. Пряма лінія необмежена і має нескінченну 

довжину. Через будь-яку точку можна провести нескінченно багато прямих. Через 

будь-які дві точки можна провести лише єдину пряму. На площині дві прямі або 

перетинаються в єдиній точці, або не перетинаються (є паралельними). У 

тривимірному просторі існують три варіанти взаємного розташування двох прямих: 

прямі перетинаються, прямі паралельні або прямі перехресні (мимобіжні). Лінії 

позначають маленькими латинськими літерами, наступним чином. 

          
Промінь, або півпряма – частина прямої, обмежена лише з однієї сторони 

точкою. Тобто промінь є частиною прямої, що виходить із заданої точки, яка 

називається початковою точкою й прямує до нескінченності в іншому напрямі. 

Промінь має всі властивості лінії та позначається як лінія та точка. 

Відрізок – частина прямої, обмежена двома точками. Відрізок має всі 

властивості лінії та позначається як лінія та дві точки. 

         
За положенням яке займають прямі лінії, промені та відрізки на площині їх 

називають горизонтальні, вертикальні та похилі. 
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Ламана лінія або просто ламана – зв'язна послідовність відрізків. Також 

ламана це крива лінія визначена послідовністю точок, які називають її вершинами, 

таким чином ламана крива містить відрізки, що поєднують впорядковані вершини, 

які називають ланками ламаної. 

Крива лінія або просто крива – послідовність точок без окремих вершин. 

Ламані та криві, які мають початкову та кінцеву точки називають відкритими. 

Ламані лінії та криві лінії в яких початкова та кінцева точки співпадають 

називають замкненими. 

 
Як ми вже відзначали, на площині дві прямі зазвичай перетинаються. Такі дві 

прямі називають пересічними. Позначають пересічні прямі знаком . a  b. 

Спільна для обох пересічних прямих точка називається точкою перетину. 

Точка перетину – т. А. А  a та А  b. 

У випадку, коли між пересічними прямими кут дорівнює рівно 90 такі прямі 

мають власну назву – перпендикулярні прямі. Позначають перпендикулярні прямі 

знаком . a  b. 

Якщо у двох прямих на площині немає спільних точок такі прямі також мають 

власну назву – паралельні прямі. Позначають паралельні прямі знаком //. a // b. 

 
З математики ви вже знаєте математичні знаки які нам допоможуть у 

визначенні та порівнянні розмірів наступних графічних елементів. 
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4.2. Кути. 

Кут – геометрична фігура, яка утворена двома променями, що називаються 

сторонами кута, які мають спільну точку, котра називається вершиною кута. 

Кут позначають символом  та літерами трьох точок його променів або 

малими літерами грецького алфавіту. Вершина кута при такому позначенні завжди 

вказується другою, наприклад АВС. т. В – вершина кута. 

 
Традиційно кути вимірюють у кутових градусах, хвилинах та секундах. 

Градуси позначаються знаком °, наприклад, 35°, хвилини штрихами ', наприклад, 

34',  а секунди подвійними штрихами '', наприклад, 33''.  Разом: 35°34'33''. 

За домовленістю вважається, що величина кута зростає від нуля до додатних 

значень проти годинникової стрілки. При русі за годинниковою стрілкою величина 

кута зменшується, набуваючи від'ємних значень.  

Згідно визначених розмірів кути мають власні назви. 

Кут, величина якого більша від 0° градусів та менша за 90° градусів, 

називається гострим кутом. Гострий кут: 
900  . 

Кут, який дорівнює рівно 90° градусам, називається прямим кутом. Прямий 

кут: 90 . 

Кут, величина якого більша за 90° градусів і менша від 180° градусів, 

називається тупим кутом. Тупий кут:  18090   . 

Кут, який дорівнює рівно 180° градусам, називається розгорнутим кутом. 

Розгорнутий кут: 180 . 

Кут, який дорівнює рівно 360° градусам, називається повним кутом. Повний 

кут: 360 . 

Гострий кут менший від прямого і тупого кута, а також від розгорнутого кута. 

Прямий кут менший від тупого кута і від розгорнутого кута. 

Тупий кут менший від розгорнутого кута. 

Розгорнутий кут менший від повного кута. 
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Також виможете зустріти наступні назви для поширених кутів: оберт – 180°; 

квадрант – 90°; секстант – 60°; октант – 45°. 

Ще однією одиницею вимірювання кутів в міжнародній системі одиниць SІ є 

радіан. Один радіан – це кут, утворений двома радіусами, так, що довжина дуги між 

ними дорівнює радіусу. Тобто, вимірювання кута в радіанах показує в скільки разів 

довжина дуги кола, що спирається на цей кут, відрізняється від його радіуса. Радіан 

має позначення рад (rad), але, зазвичай, при написанні це позначення не пишеться. 

 
 

Бісектрисою кута називається промінь, що проходить через вершину кута і 

ділить його навпіл. Кожна точка бісектриси однаково віддалена від сторін кута і, 

навпаки, будь-яка точка внутрішньої області кута, що є рівновіддаленою від сторін 

кута, лежить на його бісектрисі. 

 

 

Для позначення кутів використовують малі літери грецького алфавіту. Нижче 

наведені великі та малі літери грецького алфавіту. 

Літери грецького алфавіту 
Α α – альфа Β β – бета Γ γ – гамма Δ δ – дельта 
Ε ε – епсилон Ζ ζ – дзета Η η – ета Θ θ – тета 
Ι ι – йота Κ κ – каппа Λ λ – лямбда Μ μ – мю 
Ν ν – ню Ξ ξ – ксі Ο ο – омікрон Π π – пі 
Ρ ρ – ро Σ σ ς – сигма Τ τ – тау Υ υ – іпсилон 
Φ φ – фі Χ χ – хі Ψ ψ – псі Ω ω – омега 



***   К рес л ен н я д ля  і н оз емних  студе нт і в  п ерш ого  р о к у навчання   ***  

16 

5. ЛІНІЇ КРЕСЛЕННЯ. 

Для зображення деталей на кресленнях існує певний стандарт, який 

встановлює різні типи ліній для різних поверхонь деталі. 

Параметри ліній одного і того ж типу повинні бути однакові для всіх 

зображень однакового масштабу на даному кресленні.  

Лінії бувають товсті та тонкі, а також суцільні, штрихові і штрих-пунктирні. 

5.1. Суцільна основна товста лінія. 

Суцільна основна товста лінія прийнята за вихідну. Товщина її S повинна 

вибиратися в межах від 0,6 до 1,2 мм. Вона обирається залежно від величини і 

складності зображення, формату і призначення креслення. Виходячи з товщини 

суцільної основної товстої лінії обирають товщину інших ліній за умови, що для 

кожного типу ліній в межах одного креслення на вона буде однаковою. 

 
 

Суцільну основну товсту лінію використовують для ліній видимого контуру, 

контурів розрізів, рамок, основного напису та специфікацій. 

5.2. Суцільна тонка лінія. 

Суцільна тонка лінія це допоміжна лінія товщина якої повинна знаходитися в 

залежності від товщини основної лінії від S/3 до  S/2.  

Таким чином суцільна тонка лінія має товщину від 0,3 до 0,6 мм. 

 
 

Суцільну тонку лінію використовують, коли креслять виносні та розмірні 

лінії, роблять штрихування, лінії розривів та елементи основного напису.  

5.3. Штрихова лінія. 

Штрихова лінія складається з штрихів однакової довжини. Штрихові лінії 

повинні починатися і закінчуватися штрихами. Ви можете почути назву "пунктирна 

лінія", але невірно називати штрихову лінію пунктирною. Раніше її креслили в 
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вигляді послідовності точок, бо з німецької "пункт" означає "точка", звідси і назва 

пунктирна. Тепер ця назва не відповідає характеру лінії. 

Штрихова лінія також має товщину в залежності від товщини основної лінії 

від S/3 до  S/2 тобто від 0,3 до 0,6 мм. 

Довжина штриха може бути від 2 до 8 мм. 

Відстань між штрихами може бути від 1 до 2 мм. 

 
 

Штрихову лінію використовують, коли креслять лінії невидимого контуру та 

невидимі лінії переходу між поверхнями. 

5.4. Штрих-пунктирна тонка лінія. 

Для проведення осьових, а також центрових ліній, що вказують центри кіл та 

дуг, використовують штрих-пунктирну тонку лінію, яка складається з довгих тонких 

штрихів і крапок між ними. 

Осьові і центрові лінії кінцями повинні виступати за контур зображення на 2-5 

мм і закінчуватися штрихом, а не крапкою. Положення центру кола визначається 

перетином штрихів. 

Креслення деталей треба починати з проведення осьових і центрових ліній, які 

є основою креслення. З їх допомогою зручно будувати симетричні зображення, 

відкладаючи від цих ліній розміри, за якими викреслюють контури предмета. 

Штрих-пунктирна лінія також має товщину в залежності від товщини основної 

лінії від S/3 до  S/2 тобто від 0,3 до 0,6 мм. 

Довжина штриха може бути від 5 до 30 мм. 

Відстань між штрихами може бути від 3 до 5 мм. 

 
 

Штрих-пунктирною лінією креслять осьові, центрові та лінії симетрії. 
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В кресленні використовують тільки стандартні лінії. Крім перелічених вище 

чотирьох основних типів ліній креслення, що застосовуються найчастіше ви можете 

зустріти на кресленнях і наступні типи тонких ліній товщиною S/3 до  S/2. 

Суцільну хвилясту тонку лінію, для позначення межі обриву зображення та 

розділу суміщених розрізу та виду деталі. 

 
 

Штрих-пунктирну з двома точками тонку лінію що допомагає показати лінії 

згину на розгортках і крайні положення рухливих предметів. Довжина штрихів в 

такій лінії від 5 до 30 мм, відстань між ними від 4 до 6 мм. 

 
Суцільну тонку лінію зі зламами, для позначення меж занадто довгих обривів 

на великих кресленнях. 

 
№ Назва лінії Тип  лінії Товщина  лінії 
1 Суцільна основна товста лінія  S = 0,6 – 1,2 мм 
2 Суцільна тонка лінія  
3 Штрихова лінія  
4 Штрих-пунктирна лінія  
5 Суцільна хвиляста тонка лінія  
6 Штрих-пунктирна з двома точками  
7 Суцільна тонка лінія зі зламами  

S = 0,3 – 0,6 мм 

 

 



***   К рес л ен н я д ля  і н оз емних  студе нт і в  п ерш ого  р о к у навчання   ***  

19 

6. КОЛО. 

Коло це замкнена крива, всі точки якої знаходяться на однаковій відстані від 

однієї точки, яка називається її центром. 

т. О – центр кола. 

ОА – радіус кола – R, ОА = R. 

АВ – діаметр кола – D, AB = AO + OB = R + R = 2R = D. 

KL – хорда кола (з грецької χορδή – струна) – відрізок, що з'єднує дві точки  

кола. Дві точки на кінцях хорди визначають дугу кола. 

MN – дуга. Дуга це частина кола, яка з'єднує дві точки на колі. Або дуга це 

частина кола обмежена двома точками. 

 
 

Коло пов'язане з однією з найважливіших математичних констант. Ця 

константа, "пі", позначається грецькою літерою π.  

Першими цифрами чисельного значення π є 3,141592653589793… 

Число π виникло в геометрії як відношення довжини кола до довжини його 

діаметра, проте воно з'являється і в інших областях математики. 

π визначається як відношення довжини кола L до довжини його діаметру D. 

Визначення постійної DL . Якщо D = 1 отримаємо L . 
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Вперше позначенням цього числа грецькою літерою π скористався 

британський математик Вільям Джонс, а загальноприйнятим воно стало після робіт 

Леонарда Ейлера. Це позначення походить від початкової букви грецьких слів 

περιφέρεια – оточення, периферія та περίμετρος – периметр. 

Периметр це довжина довкола будь-якої замкненої фігури. 

Довжина (периметр) кола дорівнює DRL   2  мм. 

Щоб запам’ятати якомога більше цифр нескінченного числа π, вигадали 

спеціальну мову – Pilish. У ній кількість букв у слові відповідає цифрі у 

послідовності числа π. Наприклад: "так я кажу і роблю". 

Простір в середині кола тобто обмежений колом називають кругом.  

Для позначення наявності матеріалу (відсутності порожнечі) на кресленнях 

круг заповнюють штрихуванням. 

Стандартне штрихування виконують тонкими паралельними лініями з 

відстанню приблизно 2 мм одна від одної та під кутом 45.  

За необхідності відстань між лініями та значення кута нахилу ліній 

штрихування можна змінювати, наприклад, щоб відрізняти різні деталі зі 

штрихуванням на складальному кресленні. 

 
 

З використанням числа π також можна визначити площу круга.  

Коло, на відміну від круга, не займає ніякої власної площі бо це крива лінія. 

Площа круга визначається наступним чином   42 DRS    мм2. 

Сектор – це частина круга, обмежена двома променями, проведеними з центра 

круга, і дугою між ними. 

Сегмент – це частина круга, обмежена дугою та її хордою. 



***   К рес л ен н я д ля  і н оз емних  студе нт і в  п ерш ого  р о к у навчання   ***  

21 

7. ШРИФТИ КРЕСЛЯРСЬКІ. 

Всі написи на кресленнях виконують креслярським шрифтом.  

Креслярський шрифт – це великі літери, малі літери, цифри і знаки на 

кресленні. Стандартний креслярський шрифт буває двох типів. Стандарт надає 

основні відомості про конструкцію літер і цифр, їх пропорцію, про відстані між 

літерами, цифрами і знаками, словами, основами рядків. 

Тип А (d = h / 14) та тип Б (d = h / 10), де d – це товщина ліній шрифту, а h – 

висота великих літер, або розмір шрифту.   

Шрифт буває без нахилу – прямий шрифт. 

Або шрифт з кутом нахилу літер в 75 від горизонтальної осі проти 

годинникової стрілки (або 15 за годинниковою стрілкою від вертикальної осі) – 

похилий шрифт. 

При виконанні навчальних креслень використовують похилий шрифт типу Б. 

 
Щоб написати слова креслярським шрифтом, потрібно знати параметри 

шрифту. Параметри шрифту це висота великих літер, малих літер і цифр, їх ширина, 

а також товщина ліній букв і цифр. 
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Щоб написати слова і речення, потрібно знати відстані між буквами, словами і 

рядками. Це теж параметри шрифту.  

Всі параметри шрифту залежать від висоти його великих літер h. 

Розмір шрифту це висота великої літери в міліметрах. 

Розміри шрифту бувають: h = 2,5; 3,5; 5; 7; 10; 14; 20; 28 та 40 мм. 

Висота малих літер відповідає 70% висоти великих літер або попереднього 

розміру шрифту. Наприклад, для шрифту розміру 14 висота малих літер дорівнює 10 

мм, для розміру 10  7 мм, для розміру 7  5 мм, для розміру 5  3,5 мм і т.д. 

Щоб легко писати шрифти використовують допоміжну сітку і її спрощений 

варіант. Основними параметрами спрощеної допоміжної сітки є висота букв і їх 

ширина, відстань між буквами і словами, а також відстань між рядками. 

 
Букви, цифри і знаки креслярського шрифту за складністю і однотипністю 

накреслення умовно можна розділити на три групи. 

 
Букви першої групи складаються з горизонтальних і похилих відрізків прямих 

ліній: Г Ґ Е І Ї Н П Т Ц Ш Щ. 

Букви другої групи складаються з відрізків з різним кутом нахилу до 

горизонтального напрямку: А Д Ж І Й К Л М Х. 

Букви третьої групи складаються з прямолінійних відрізків, які плавно з'єднані 

невеликими дугами: Б В Є З О Р С У Ф Ч Ь Ю Я. 
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8. ГЕОМЕТРИЧНІ ПОБУДОВИ.  

8.1. Поділ відрізка на дві (кратні 2) рівні частини. Серединний перпендикуляр. 

З центру точок А і В проводимо дуги довільного радіуса R, але R > AB / 2. 

На перетині побудованих дуг отримуємо точки С і D та з'єднуємо їх. 

Точка К – точка перетину та середина відрізків AB і СD. 

Отримаємо: АК = КВ, СК = КD і CD  AB. 

 
8.2. Розподіл відрізка на три рівні частини або будь-яку кількість частин. 

З точки А проводимо промінь під довільним гострим кутом до відрізка АВ.  

Від точки А на побудованому промені відкладаємо три рівних відрізка 

довільної довжини  (A1 = 12 = 23) і отримуємо точки 1, 2 і 3. 

З'єднуємо граничні точки 3 і В.  

Через точки 2 і 1 проводимо прямі паралельні відрізку 3В.  

Отримуємо на відрізку АВ точки C і D.  

Отримаємо: 1C // 2D // 3B і AC = CD = DB, але АС  А1, CD  12 і DB  23. 

 
8.3. Побудова кола за трьома точками. 

З'єднуємо задані точки A, B і C відрізками. 

Ділимо отримані відрізки AB і BC на дві рівні частини (завдання 8.1). 

Отримуємо точку О на перетині ліній, які ділять відрізки AB і BC. 

Точка О – центр кола, яке проходить через точки A, B і C. 

З центру О радіусом R = AO = BO = CO проводимо коло. 
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8.4. Знаходження центру дуги. 

На дузі обираємо три довільні точки A, B і C. 

З'єднуємо обрані точки A, B і C відрізками. 

Ділимо відрізки AB і BC на дві рівні частини (завдання 8.1). 

Отримуємо точку О на перетині ліній, які ділять відрізки AB і BC так само як 

в завданні 8.3. Точка О – центр дуги. 

 
8.5. Поділ кута на дві рівні частини (побудова бісектриси). 

З вершини кута, центру А проводимо дугу довільного радіуса R1. 

На перетині дуги і променів кута отримуємо точки В і С. 

З центрів В і С проводимо дуги радіуса R2, які перетинаються в точці D. 

Відрізок AD ділить вихідний кут на два рівних кута і називається бісектриса.  

Отримаємо: CAB =CAD +BAD та CAD = BAD. 

 
8.6. Побудова кута рівного заданому в новій точці. 

Із заданої точки L проводимо промінь, який буде однією стороною кута. 

Із центрів А і L проводимо дуги довільним радіусом R1. 
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Маємо дві точки В і С на променях вихідного кута і одну точку D на промені 

кута побудову якого ми розпочали. 

Із центру D проводимо дугу радіусом R2 = ВС. 

На перетині двох дуг нового кута отримуємо точку K. 

Через точки L і K проводимо другий промінь бажаного кута.  

Отримаємо копію заданого кута: KLD = CAB. 

 
8.7. Проведення через задану точку лінії паралельної даній лінії. 

Обираємо на заданій прямій довільну точку В.  

З центру В проводимо дугу радіусом R1 = AB і отримуємо на прямій точку С. 

З центру А через точку В проводимо дугу тим самим радіусом R1 = AB. 

З центру B також проводимо другу дугу радіусом R2 = AC.  

На перетині двох дуг отримуємо точку D. 

Через точки А і D проводимо лінію, яка буде паралельна заданій лінії.  

Отримаємо: AD // CB. 

 
8.8. Проведення через задану точку лінії перпендикулярної даній. 

З центру А проводимо дугу довільного радіуса R1, так щоб дуга перетинала 

задану пряму в двох точках В і С. 

З центру В з протилежного боку від точки А проводимо дугу довільного 

радіуса R2, щоб R2 > BC / 2. 
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З центру С проводимо дугу тим же радіусом R2.  

На перетині двох дуг отримуємо точку D.  

Через точки А і D проводимо пряму перпендикулярну заданій.  

Отримаємо: AD  BC. 

 
8.9. Побудова точки симетричної даній точці відносно даної лінії. 

Вирішення такої задачі повністю спирається на  задачу 8.1 (поділ відрізка на 

дві рівні частини). Для отримання дзеркального відображення точки відносно 

прямої саме і потрібно провести з точки до прямої перпендикуляр та відкласти на 

ньому відстань, що дорівнює відстані від точки до лінії симетрії. 
 

8.10. Побудова кута який дорівнює заданому та суміжний з ним. 

Вирішення такої задачі повністю подібне на вирішення задачі 8.6. 

Проведемо з точки А дугу довільного радіуса R1.  

На променях кута отримаємо т. В та т. С.  

З точки С радіусом R2, що дорівнює відстані між точками ВС (R2 = BC) 

проводимо дугу до перетину з дугою R1 і отримаємо точку D. 

Через вершину кута т. А та т. D проводимо промінь. 

Отримаємо: DAC =CAB. AC бісектриса кута DAВ. 
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9. ПОДІЛ КОЛА НА РІВНІ ЧАСТИНИ. 

9.1. А чи знаєте ви чому в повному колі саме 360 градусів, не 300?  

Згідно з календарем стародавнього Вавілону, тривалість року становила 360 

днів – саме стільки разів протягом року сонячний диск робив один «крок». 

Тому вавілоняни і розділили коло на 360 рівних частин, кожну з яких 

називають градусом (від лат. gradus – крок). 

Градус позначається знаком – . 

Градус розділяють на 60 хвилин (від лат. minutus – маленький). 

Хвилина позначається штрихом – x'). 

Хвилину розділяють на 60 секунд (від лат. secunda divisio – другий розподіл). 

Секунда позначається двома штрихами – y". 
 

9.2. Поділ кола на дві частини. 

Для того щоб розділити коло на дві рівні частини потрібно провести січну 

лінію через задану точку 1 і центр кола O. 

Отримаємо на колі точку 2. 

Відрізок 12 це діаметр кола, який ділить його на дві рівні частини. 

 
 

9.3. Поділ кола на три частини. 

Для того щоб розділити коло на три рівні частини потрібно провести січну 

лінію через задану точку 1 і центр кола O. 

Отримаємо на колі точку А (завдання 9.2). 

З точки А радіусом кола R = OА проводимо дугу до перетину з колом в двох 

точках 2 і 3. 

Отримана фігура називається трикутник 123. 
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9.4. Поділ кола на чотири частини. 

Для того щоб розділити коло на чотири рівні частини потрібно провести січну 

лінію через задану точку 1 і центр кола O. 

Отримаємо на колі точку 3 (завдання 9.2). 

Розділимо відрізок 13 на дві рівні частини (завдання 8.1), для цього з центру 1 

і 3 проведемо дуги радіусом R1 (R1 > R).  

Лінія яка ділить відрізок 13 на дві рівні частини серединний перпендикуляр до 

13 і перетинає коло в точках 2 і 4. 

Отримана фігура називається квадрат 1234. 

 
 

9.5. Поділ кола на п'ять частин. 

Для того щоб розділити коло на п'ять рівних частин треба спочатку розділити 

коло на чотири рівні частини (завдання 9.4). 

Розділимо відрізок ОА рівний радіусу кола R на дві рівні частини і отримаємо 

точку С. АС = СО. 

З точки С радіусом R1 = С1 проводимо дугу до перетину з діаметром АВ і 

отримуємо точку D. 

З точки 1 радіусом R2 = 1D проводимо дугу до перетину з колом і отримуємо 

точку 2.  З точки 2 відкладемо хорду R2 = 1D на колі і отримаємо точку 3. 
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З точки 3 відкладемо хорду R2 = 1D на колі і отримаємо точку 4. 

З точки 1 відкладемо хорду R2 = 1D на колі і отримаємо точку 5. 

Отримана фігура називається п'ятикутник (пентагон) 12345. 

 

 
 

9.6. Поділ кола на шість частин. 

Для того щоб розділити коло на шість рівних частин треба відкласти на колі 

хорди довжиною що дорівнює радіусу кола R. 

З вихідної точки 1 проведемо дугу радіусом кола R і на перетині з колом 

отримаємо точки 2 і 6. 

Далі з точки 2 проведемо дугу радіусом кола R і на перетині з колом 

отримаємо точку 3. 

Відкладаючи хорди що дорівнюють радіусу R далі отримаємо точки 4 і 5. 

Отримана фігура називається шестикутник (гексагон) 123456. 
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9.7. Поділ кола на сім частин. 

Для того щоб розділити коло на сім рівних частин треба спочатку розділити 

коло на чотири рівні частини (завдання 9.4). 

Розділимо відрізок АО рівний радіусу кола R на дві рівні частини і отримаємо 

точки В і С. АС = СО. 

З точки 1 радіусом R1 = ВС проведемо дугу до перетину з колом і отримаємо 

точку 2. 

З точки 2 відкладемо хорду R1 = ВС на колі і отримаємо точку 3. 

З точки 3 відкладемо хорду R1 = ВС на колі і отримаємо точку 4. 

З точки 4 відкладемо хорду R1 = ВС на колі і отримаємо точку 5. 

З точки 5 відкладемо хорду R1 = ВС на колі і отримаємо точку 6. 

З точки 1 відкладемо хорду R1 = ВС на колі і отримаємо точку 7. 

Отримана фігура називається семикутник (гептагон) 1234567. 

 

 
 

9.8. Поділ кола на вісім частин. 

Для того щоб розділити коло на вісім рівних частин треба спочатку розділити 

коло на чотири рівні частини (завдання 9.4). 

Розділимо прямі кути 1О3 і 3О5 бісектрисами. 

Отримаємо точки перетину бісектрис з колом 2, 4, 6 та 8. 

Отримана фігура називається восьмикутник (октагон) 12345678. 
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9.9. Поділ кола на дев'ять частин. 

Для того щоб розділити коло на дев'ять рівних частин треба спочатку 

розділити коло на три частини (завдання 9.3). 

Отримаємо точки 1, 4, 7 та А. 

З точки А радіусом R1 = А4 проведемо дугу і отримаємо точку В 

З точки B радіусом R2 = B4 проведемо дугу від точки 4 до точки 7. 

З точки 4 радіусом R2 = B4 проведемо дугу і отримаємо точку С. 

Через точку 1 і С проведемо січну лінію до перетину з колом і отримаємо на 

ній точку 6. 

З точки 1 відкладемо хорду R3 = 76 на колі і отримаємо точку 2. 

З точки 2 відкладемо хорду R3 = 76 на колі і отримаємо точку 3. 

Отримана фігура називається дев'ятикутник (нонагон, еннеагон) 123456789. 
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9.10. Поділ кола на десять частин. 

Для того щоб розділити коло на десять рівних частин треба спочатку 

розділити коло на чотири рівні частини (завдання 9.4). 

Розділимо відрізок АО рівний радіусу кола R на дві рівні частини і отримаємо 

точку В. АВ = ВО. З'єднаємо точки 1 і В. 

З точки В радіусом R1 = ВО проведемо дугу до перетину з відрізком 1В і 

отримаємо точку С. 

З точки 1 радіусом R2 = 1С проведемо дугу до перетину з колом і отримаємо 

точку 2. З точки 2 відкладемо хорду R2 = 1С на колі і отримаємо точку 3. 

Відкладаючи хорду R2 = 1С отримаємо точки 4, 5, 6, 7, 8, 9 і 10. 

Отримана фігура називається десятикутник (декагон) 12345678910. 

 

 
 

9.11. Поділ кола на будь-яке число (n) рівних частин. 

Для того щоб розділити коло на будь-яке число (n) рівних частин проведемо 

дугу радіусом що дорівнює діаметру R1 = АВ з точки А і отримаємо точки С і D на 

горизонтальній осі кола. 

Розділимо діаметр АВ на n рівних частин і отримаємо точки K, L, M, N, P і т.д. 

Через точку С і точки K, M, P і т.д., проводимо промені до перетину з колом і 

отримаємо точки 1, 2, 3 і 4. 

Через точку D і точки K, M, P і т.д., проводимо промені до перетину з колом і 
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отримаємо точки 5, 6, 7 і 8. 

Точки 1,2,3,4,5,6,7 і 8 ділять коло в даному прикладі на вісім рівних частин. 
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10. БАГАТОКУТНИКИ. 

На рисунку показана проста (відкрита) ламана лінія. Точка A1 – це початок 

ламаної, а точка A6 – це кінець ламаної лінії.  

Точки A1, A2, ... A6 називаються вершинами, а відрізки A1A2, A2A3, ... A5A6 – 

ланками ламаної. 

 
 

На рисунку показана замкнута ламана лінія. Точка A1 – це початок та кінець 

ламаної лінії.  

Багатокутник – це замкнута ламана лінія, ланки якої не лежать на одній 

прямій.  

Ланки A1A2, A2A3, ... A6 A1 – це сторони багатокутника. Точки A1, A2, ... A6 

називаються вершинами багатокутника.  

Цей багатокутник неопуклий тому, що вершина А3 лежить всередині 

багатокутника. 

 
 

Багатокутник називається опуклим, якщо він лежить по одну сторону від 

кожної прямої, що проходить через дві його сусідні вершини. 

 
 

Якщо сторони опуклого багатокутника рівні AB = BC = CD = DE = EA, то 

такий багатокутник називається правильним.  

Через вершини правильного багатокутника можна провести коло – такий 

багатокутник називається вписаним в коло.  
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Якщо всередині правильного багатокутника побудувати коло, що проходить 

через середину ребер багатокутника (А1=1В=В2=2С) то він буде називатися 

описаний навколо кола. 

    
 

Сума всіх кутів правильного n-кутника дорівнює (n – 2)180. 

Величину кожного з кутів αn правильного n-кутника можна обчислити за 

формулою: αn = ((n – 2) 180) / n. 

Для п'ятикутника цей кут дорівнює: 

α5 = ((5 – 2) 180) / 5 = (3180) / 5 = 540 / 5 = 108. 

Для шестикутника цей кут дорівнює: 

α6 = ((6 – 2) 180) / 6 = (4180) / 6 = 720 / 6 = 120. 

Для семикутника цей кут дорівнює: 

α7 = ((7 – 2) 180) / 7 = (5180) / 7 = 900 / 7 = 128,57. 

Для восьмикутника цей кут дорівнює: 

α8 = ((8 – 2) 180) / 8 = (6180) / 8 = 1080 / 8 = 135 і так далі. 

 

Багатокутники – це геометричні фігури. Розглянемо деякі з них. 

Трикутник – це геометрична фігура, яка складається з трьох точок A, B, C і 

трьох відрізків AB, BC, AC. 
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Для позначення трикутника застосовують знак . Точки A, B, C – це вершини 

трикутника, а відрізки AB, BC, AC – це сторони трикутника.  

Кути α, β, γ – це внутрішні кути трикутника.  

Сума всіх кутів будь-якого трикутника завжди дорівнює α + β + γ = 180. 

Трикутники бувають: 

 прямокутні ABC (один з кутів дорівнює ВАС = 90), 

 гострокутні DEF (всі кути менші за 90: α < 90, β < 90, γ < 90), 

 тупокутні KLM (один з кутів більше ніж 90, LKM >90). 

 
Якщо всі сторони трикутника рівні, то він називається рівносторонній. ABC 

рівносторонній. AB = BC = CA. α = β = γ = 180 / 3 = 60. 

Якщо дві сторони трикутника рівні, то він називається рівнобедрений. DEF 

рівнобедрений. DE = EF та  = . 

Якщо всі сторони трикутника різні, то він називається різнобічний. KLM 

різнобічний. 

 
Чотирикутник – це геометрична фігура, яка складається з чотирьох точок A, B, 

C, D і чотирьох відрізків AB, BC, CD, AD.  

Точки A, B, C, D – це вершини чотирикутника, а відрізки AB, BC, CD, AD – це 

сторони чотирикутника.  Лінії AC і BD – це діагоналі чотирикутника. 
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Трапеція – це чотирикутник, в якого лише дві протилежні сторони BC і AD 

паралельні (AD // BC).  

Сторони BC і AD називають основами (вони паралельні).  

Сторони AB і CD називають бічними сторонами. 

Трапеція з рівними бічними сторонами AB = CD називається рівнобічною. 

 
Паралелограм – це чотирикутник, в якого протилежні сторони паралельні 

(AB//CD та BC//AD).  

 
Ромб – це паралелограм, у якого всі сторони рівні АВ=ВС=СD=DA.  

Діагоналі ромба перпендикулярні AC  BD. 

 

Прямокутник – це паралелограм, в якого всі кути прямі ADCD. 

 

Квадрат – це прямокутник, в якого всі сторони рівні KL=LM=MN=NK.  

Для позначення квадрата KLMN використовують символ . 
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11. ОСНОВНИЙ НАПИС. 

При підготовці до викреслювання деталі на форматах креслень крім рамки 

виконують ще два обов'язкових елемента: основний напис і додаткову графу. 

Основний напис можна розташовувати як уздовж довгої, так і вздовж короткої 

сторін формату. На відміну від основного напису додаткова графа на всіх форматах 

розташовується лише уздовж довгої сторони аркуша паперу. 

На аркушах формату А4 основний напис і додаткова графа розташовуються 

тільки уздовж короткої сторони, тому що формат цього розміру використовується 

лише у вертикальному положенні, коли висота більша за його ширину. 

 
За своєю формою основний напис це звичайна таблиця, в якій зібрана вся 

інформація про креслення (шифр) та його об'єкт (деталь), параметри зображення 

(масштаб), автора (студента) та тих що перевіряють креслення (викладачів). 

Стандарт встановлює форму, розміри та порядок заповнення основного 

напису. Основний напис має розміри 55×185 мм. Додаткова графа має розміри 

14×70 мм. Відстань 55 мм відкладають від нижньої лінії рамки, а відстань 185 мм 

відкладають від правої лінії рамки. Відстань 14 мм відкладають від верхньої лінії 

рамки, а відстань 70 мм відкладають від лівої лінії рамки. 

Як запам’ятати розміри основного напису? Основний напис, як таблиця 

містить одинадцять рядків висотою по 5 мм. Отже можемо розрахувати висоту 

напису як добуток 11  5 = 55 мм. Ширину напису легко запам’ятати як різницю 

ширини аркушу паперу формату А4 та полів рамки: 210 – 20 – 5 = 185 мм. 
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Основний напис має 26 полів. Розташування і розміри полів показані нижче. 

На навчальних кресленнях заповнюють тільки поля 1, 2, 3, 6, 9, 10,11,12 і 13. 

У полях основного напису пишуть тільки креслярським шрифтом. 

У таблиці показані номер поля, зміст поля і розмір шрифту. 

 
Номер 
поля Зміст поля Розмір 

шрифту 

1 
Назва теми учбового креслення або назва виробу (деталі) в 

називному відмінку. 
5 – 7 мм 

2 
Шифр креслення (наприклад, Гр.11.09.01), де Гр.11 – номер 

групи, 09 –  номер варіанту, 01 –  номер теми. 
7 мм 

3 Позначення матеріалу (лише для деталей). 3,5 мм 

6 Масштаб зображення. 5 мм 

9 Назва університету та факультету. 

10 «Розробив» та «Перевірив». 

11 Прізвище студента та прізвище викладача. 

12 Підписи студента та викладача. 

13 Дата підпису студента та викладача. 

3,5 мм 
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12. МАСШТАБ. 

Для зображення на кресленні дуже великих об'єктів їх треба зменшити або для 

дуже маленьких деталей – збільшити. Для цього використовують масштаб. 

Масштаб – це відношення розмірів зображення предмета на кресленні до 

дійсних розмірів предмета, який ви зображуєте на кресленні. 

Масштаб позначають у вигляді співвідношення зі знаком ділення « : ». 

Масштаб = Розмір зображення : Розмір предмета 

З математичної точки зору масштаб це звичайний дріб. 

Слово масштаб походить з німецької мови і складається з двох слів: міра та 

палка. Тобто, така собі палка для вимірювання, що спрощує зображення об’єктів. 

Саме яскраве застосування масштабу ви можете побачити на географічних 

картах, де відстані в десятки та сотні кілометрів укладаються на аркуші формату А3. 

 
Але в картографії та геодезії діє власний стандарт на масштаби і там 

використовують зовсім інші масштабні коефіцієнти, як ви бачите в лівому куті. 

Якщо дозволяє формат креслення, зображення предмета на кресленні можна 

виконати розміром рівним розміру самого предмета. Такий масштаб називається 

масштаб натуральної величини і позначається М 1 : 1. 

Запис масштабу роблять над зображенням, виконаним в цьому масштабі. 

Використання масштабів регламентується положеннями стандарту ISO 5455. 

Згідно стандартам в кресленні застосовують такі коефіцієнти масштабів: 

2; 5; 10; 20; 50 

Коли креслять великі деталі, лінійні розміри деталі на зображенні зменшують. 

Зображення на кресленні матиме розміри менші, ніж справжні розміри деталі. Такий 

масштаб називається масштаб зменшення. 
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Використовують такі масштаби зменшення: 

М 1:2;  М 1:5; М 1:10; М 1:20; М 1:50. 

Показані на рисунку під записом М 1:2 розміри зображення деталі в два рази 

менші, ніж справжні розміри реальної деталі. 

Коли креслять маленькі деталі, то лінійні розміри деталі збільшують. 

Зображення на кресленні матиме розміри більші, ніж справжні розміри деталі. 

Такий масштаб називається масштаб збільшення. 

Використовують такі масштаби збільшення: 

М 2:1; М 5:1; М 10:1; М 20:1; М 50:1. 

Показані на рисунку під записом М 2:1 розміри зображення деталі в два рази 

більше, ніж справжні розміри реальної деталі. 

Якщо використано єдиний масштаб для усього креслення – його позначають у 

відповідному полі основного напису. Поле №6 в розділі 11. 

Якщо є необхідність у використання декількох масштабів, то в поле №6 

основного напису вписують лише основний масштаб, а всі інші масштаби 

записують безпосередньо за номером виносного елемента відповідної деталі. 

Важливо пам'ятати, що не залежно від того який масштаб застосовують для 

зображення деталі, на кресленні завжди проставляють реальні розміри деталі. 

На рисунку зображена одна й та сама деталь три рази у різних масштабах з 

різними способами нанесення розмірів, але, як ви бачите розмірі однакові. 
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13. НАНЕСЕННЯ РОЗМІРІВ. 

Щоб точно виготовити деталь за кресленням, потрібно знати її точні розміри. 

Величину зображеної на кресленні деталі визначають її числові розміри – 

розмірні числа, зазначені для всіх поверхонь деталі, які підлягають обробці. 

Зазначені розміри не повинні дублюватися та їх кількість на кресленні 

повинна бути мінімальною, але достатньою для точного виготовлення деталі. 

Розміри бувають лінійні і кутові. Лінійні розміри на кресленні вказують в 

міліметрах без зазначення одиниць виміру. Кутові розміри вказують у градусах, 

хвилинах, секундах (наприклад: 301015). 

На кресленні вказують справжні розміри предмета (деталі) незалежно від того 

який застосовується масштаб для зображення предмета (деталі). 

Щоб нанести лінійний розмір на креслення потрібно виконати наступні кроки: 

1. Накреслити дві виносні лінії, що обмежують потрібну поверхню деталі. 

Виносні лінії креслять перпендикулярно відрізку, розмір якого показують. 

2. Накреслити розмірну лінію. Розмірну лінію креслять паралельно відрізку, 

розмір якого показують. Лінії контуру деталі і розмірні лінії це паралельні лінії. 

3. Накреслити розмірні стрілки. Розмірні стрілки креслять на кінцях розмірної 

лінії. Всі розмірні стрілки на кресленні мають однакову довжину і ширину. 

Параметри розмірної стрілки залежать від товщини основної лінії креслення. На 

рисунку показані: довжина стрілки (6 – 10) S та ширина стрілки 2 S. 

4. Написати розмірні числа і знаки. Розмірне число завжди пишуть над 

розмірною лінією, якщо розмірна лінія горизонтальна. Розмірне число завжди 

пишуть ліворуч від розмірної лінії, якщо розмірна лінія вертикальна або похила. 

Розмірне число завжди пишуть паралельно до розмірної лінії на відстані 1 мм. 
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Відстань від контуру деталі до розмірної лінії має бути приблизно 6 – 10 мм. 

Відстань між розмірною лінією і розмірним числом має бути 0,5 – 1 мм. 

Довжина виносної лінії після розмірної стрілки має бути приблизно 1 – 5 мм. 

 
Коли довжина розмірної лінії менше ніж 12 мм, то розмірні стрілки можна 

креслити «зовні», щоб розмістити лише розмірне число. Також зовні можна 

розміщувати і розмірний текст і стрілки для спрощення його читання креслення. 

 
На кресленні при нанесенні розмірів треба уважно проводити всі побудови бо 

виносні і розмірні лінії в жодному разі не повинні перетинатися. 

 
За наявності кількох паралельних розмірних ліній, розміри можна нанести 

трьома способами, як на рисунку: координатний (від базової лінії деталі), 

ланцюговий (у вигляді ланок ланцюга, коли розмірні лінії розташовані одна до 

одної) і комбінований (поєднуються два попередні методи на одному зображенні). 
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Для спрощення нанесення розмірів та полегшення читання креслення 

використовують знаки. Їх наносять перед відповідними розмірними числами. 

Знак діаметра  схожий на літеру ф, але це коло з похилою лінією. Коло саме 

має діаметр як мала літера відносно розмірного числа (на рисунку для шрифту 5 

коло має діаметр 3,5 мм). Кут нахилу похилої лінії висотою шрифту приблизно 60. 

Знак використовують при нанесенні розмірів кіл, кругів, дуг та тіл обертання. 

Знак квадрату  виглядає як квадрат і має висоту шрифту. Використовується 

для позначення поверхонь з однаковими сторонами і дозволяє не проставляти 

розмір для іншої сторони квадрату заощаджуючи простір креслення. 

Знак радіусу R це велика латинська літера якою зазвичай і позначають радіус. 

Знак товщини S це велика латинська літера. Використовують цей знак для 

пласких деталей, що дозволяє не викреслювати додатковий вид на деталь. 

 
Розміри діаметрів отворів наносять будь-яким зручним способом з показаних 

на рисунку нижче в залежності від розмірів кола та його розташування.  

В середині кола розташовують і текст і стрілки. В середині кола розташовують 

лише стрілки, а текст наносять зовні. Зовні розміщують і стрілки і розмірний текст. 

Значення діаметру позначають з використанням горизонтальних поличок.  

Також діаметр отвору можна позначити за принципом лінійного розміру, 

розміщуючи розмірну лінію вертикально чи горизонтально охоплюючи коло. 
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Розміри двох та більше однакових елементів (наприклад, як на рисунку 

отворів) наносять один раз і поряд пишуть необхідну кількість елементів в штуках. 

 
Розмір фаски з кутом в 45 наносять на розмірній лінії або на полиці виносної 

лінії. Фаски з лінійним розміром менше, ніж 1 мм показують лише стрілкою. 

Розміри фасок з кутами відмінними від 45 позначають окремо лінійним і 

кутовим розміром або двома окремими лінійними розмірами, що її утворюють. 

  
Коли деталь має кілька груп отворів, близьких за своїми розмірами, 

зображення кожної групи отворів необхідно позначити спеціальними знаками. В 

якості таких знаків застосовують зачернені сектори кіл, використовуючи різне їх 

число і розташування для кожної з груп отворів. Допускається розміри і кількість 

отворів кожної групи вказувати не на зображенні деталі, а окремій таблиці. 
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14. ДОТИЧНІ. 

Дотична до кола це пряма лінія, яка має з колом тільки одну спільну точку. 

За визначенням дотична лінія завжди перпендикулярна радіусу кола, в 

спільній точці через яку саме і проходить дотична (точку дотику). 

Можливі чотири варіанти взаємного розміщення на площині кола і лінії. 

1. Пряма лінія зовсім не має з колом спільних точок, вони не перетинаються.  

2. Пряма лінія має з колом одну спільну точку. Точка А називається точка 

дотику, а пряма лінія ”а” називається дотичною.  

3. Пряма лінія має з колом дві спільні точки, тоді ВС – це хорда.  

4. Пряма лінія також має з колом дві спільні точки, але цього разу пряма лінія 

проходить через центр кола, тому отримуємо відрізок DE – це діаметр. 

 
 

14.1. Побудова дотичної до кола в заданій точці, яка належить колу. 

Через точку А потрібно провести лінію перпендикулярну ОА. 

Для цього через задану на колі т.А і центр кола т.О проводимо лінію ОА. 

На лінії ОА за межі кола від точки А відкладемо довжину радіусу кола R = ОА 

і отримаємо точку В. Таким чином маємо OA = AB. 

Розділимо відрізок ОВ на дві рівні частини і отримаємо точки С і D. CDOB. 

Через точки С і D проводимо дотичну до кола в т.А. 
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14.2. Побудова дотичної до кола в заданій точці, яка не належить колу. 

Через точку А і центр кола точку О проводимо лінію. 

Відрізок ОА ділимо на дві рівні частини і отримуємо точку D. 

З центру D проводимо коло радіусом R1 = DA до перетину із заданим колом. 

Отримуємо на колі точки дотику М і N. 

MA і NA дотичні до заданого кола. OM  MA та ON  NA. 

 
До двох кіл одночасно також можна провести дотичну лінію. До речі, таких 

дотичних ліній насправді існує аж чотири. Дві зовнішні та дві внутрішні дотичні. 

Якщо обидва кола розташовані по одну сторону від дотичної, така дотична 

називається зовнішньою. 

Якщо кола розташовані по різні боки від дотичної, така дотична називається 

внутрішньою, бо лежить ніби в середині між кіл. 
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До двох кіл можна провести дві внутрішні та дві зовнішні дотичні. 

 
14.3. Побудова зовнішньої дотичній до двох кіл. 

З центру О1 проводимо коло радіусом (R1 – R2) за умови що R1> R2. 

Побудуємо до кола (R1 – R2) дотичні з точки О2 як в завданні 14.2. 

Отримаємо на колі (R1 – R2) точки дотику А і В. 

Через точку О1 і точки дотику А і В проведемо промені до перетину з більшим 

колом і отримаємо на ньому точки C і D. 

Через точку О2 проведемо промені паралельні променям О1C і О1D та 

отримаємо на колі точки E та F. О1C // О2E та О1D // О2F. 

З'єднаємо точки CE та DF та отримаємо зовнішні дотичні до кіл. 
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14.4. Побудова внутрішньої дотичній до двох кіл. 

З центру О1 проводимо коло радіусом (R1 + R2). 

 
Побудуємо до кола (R1 + R2) дотичні з точки О2 як в завданні 14.2. 

Отримаємо на колі (R1 + R2) точки дотику А і В. 

Через точку О1 і точки дотику А і В проведемо промені до перетину з меншим 

колом і отримаємо на ньому точки C і D. 

 
Через точку О2 проведемо промені паралельні променям О1A і О1B та 

отримаємо на колі точки E і F. О1A // О2E та О1B // О2F. 

З'єднаємо точки CE і DF отримаємо внутрішні дотичні до кіл. 
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15. СПОЛУЧЕННЯ. 

Сполученням називають плавний перехід прямої лінії в криву лінію або 

плавний перехід кривої лінії в іншу криву лінію по дузі кола. 

Сполучення бувають циркульні і лекальні. За їх назвою можна зрозуміти яким 

інструментом будують циркульні і лекальні сполучення. 

Спільну точку двох ліній, в якій саме і здійснюється контакт та плавний 

перехід однієї лінії в іншу, називають точкою сполучення. 

Перед початком побудови сполучення потрібно знати радіус сполучення. 

Для завершення побудови сполучення треба знайти такі елементи сполучення: 

центр сполучення і дві точки сполучення (початок та кінець дуги). 

Сполучення можна побудувати між такими елементами: 

• між двома прямими лініями; 

• між прямою та кривою лініями; 

• між двома кривими лініями. 

Сполучення прямої лінії з колом буває зовнішнім і внутрішнім. 

Сполучення прямої лінії та кола називають зовнішнім, коли центр кола лежить 

поза колом сполучення. 

 
Сполучення прямої лінії та кола називають внутрішнім, коли центр кола 

лежить всередині кола сполучення. 
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Сполучення кола з колом буває зовнішнім, внутрішнім і змішаним. 

Сполучення двох кіл називають зовнішнім, коли обидва центри вихідних кіл 

розташовані поза колом сполучення. 

 
Сполучення двох кіл називають внутрішнім, коли обидва центри вихідних кіл 

розташовані всередині кола сполучення. 

 
Сполучення двох кіл називають змішаним, коли центр одного кола 

розташований поза межами кола сполучення, а центр іншого кола розташований 

всередині кола сполучення. 

 
 

15.1. Сполучення двох прямих (гострий кут). 

Дано дві прямі під гострим кутом і R радіус сполучення. 

Щоб знайти центр сполучення, проводимо дві допоміжні прямі. Паралельно 

до кожної з заданих прямих на відстані R радіуса сполучення в середині кута. 
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Ці прямі перетинаються в точці О. Точка О це і є центр сполучення. 

Щоб знайти точки сполучення, з точки О проводимо лінії перпендикулярно до 

заданих прямих (як в завданні 8.8). Отримаємо точки сполучення 1 і 2. 

З центру сполучення О проводимо дугу сполучення радіусом R від т.1 до т.2.   

Ми отримали сполучення двох прямих під гострим кутом радіусом R. 

 

 
 

15.2. Сполучення двох прямих (прямий кут). 

Дано дві прямі під прямим кутом і R радіус сполучення. 

Щоб знайти центр сполучення, продовжуємо задані прямі до перетину. 

З точки перетину прямих (вершини прямого кута т.А) проводимо дугу 

радіусом сполучення R. 

Дуга перетинає прямі в точках 1 і 2 – це будуть точки сполучення. 

З центру точки 1 і центру точки 2 проводимо дві дуги радіусом R. 

Дуги перетинаються в точці О – це буде центр сполучення. 

 
З центру O проводимо дугу сполучення радіуса R від точки 1 до точки 2. 
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Ми отримали сполучення двох прямих під прямим кутом радіусом R. 

Цю саму задачу ще можна вирішити способом який описаний в задачі 15.1, 

для гострого кута. Можна провести дві лінії в середині кута і отримати т.О. 

 
 

15.3. Сполучення двох прямих (тупий кут). 

Дано дві прямі під тупим кутом і R радіус сполучення. 

Щоб знайти центр сполучення, проводимо дві допоміжні прямі. Паралельно 

кожної з заданих прямих на відстані R радіуса сполучення. 

Ці прямі перетинаються в точці О. Точка O це центр сполучення. 

Щоб знайти точки сполучення, з точки O проводимо лінії перпендикулярно до 

заданих прямих (як в завданні 8.8). Отримаємо точки сполучення 1 і 2. 

З центру сполучення О проводимо дугу сполучення радіусом R від т.1 до т. 2.  

Ми отримали сполучення двох прямих під тупим кутом радіусом R. 
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15.4. Зовнішнє сполучення кола та прямої лінії. 

Дано коло радіусом R1 з центром О1, пряма і R радіус сполучення. 

Щоб знайти центр сполучення, проводимо допоміжну дугу радіуса (R+R1) з 

центром О1 і допоміжну пряму паралельну заданій прямій на відстані R від неї. 

 
На перетині допоміжних дуги та прямої отримуємо т.О – це центр сполучення. 

Через точки О та О1 проводимо пряму та отримуємо точку сполучення 1. 

Щоб знайти точку сполучення 2 на прямій, з точки О проводимо лінію 

перпендикулярно до заданої прямої (як в завданні 8.8). 

З центру О проводимо дугу сполучення радіуса R від точки 1 до точки 2. 

Ми отримали зовнішнє сполучення кола та прямої лінії радіусом R. 

 

 
 

15.5. Внутрішнє сполучення кола та прямої лінії (R>R1). 

Дано коло радіусом R1 з центром О1, пряма та R радіус сполучення. 

Щоб знайти центр сполучення, проводимо допоміжну дугу радіуса (R-R1) з 

центром О1 і допоміжну пряму паралельну заданій прямій на відстані R від неї. 



***   К рес л ен н я д ля  і н оз емних  студе нт і в  п ерш ого  р о к у навчання   ***  

55 

На перетині допоміжних дуги і прямої отримуємо т.О – це центр сполучення. 

 
Через точки O та О1 проводимо пряму і отримуємо на протилежному боці кола 

точку сполучення 1. 

 
Щоб знайти точку сполучення 2 на прямій, з точки О проводимо лінію 

перпендикулярно до заданої прямої (як в завданні 8.8). 

З центру О проводимо дугу сполучення радіусом R від точки 1 до точки 2. 

Ми отримали внутрішнє сполучення кола та прямої лінії радіусом R за умови, 

що радіус сполучення більше радіусу кола та пряма не перетинає коло (R>R1). 
 

15.6. Внутрішнє сполучення кола і прямої лінії (R<R1). 

Дано коло радіусом R1 з центром О1, пряма та R радіус сполучення. 

Щоб знайти центр сполучення, проводимо допоміжну дугу радіуса (R1–R) з 

центром О1 і допоміжну пряму паралельну заданій прямій на відстані R від неї. 

На перетині допоміжних дуги та прямої отримуємо точку О – це центр 

сполучення. Через точки О та О1 проводимо пряму і отримуємо на колі точку 

сполучення 1. Щоб знайти точку сполучення 2 на прямій, з точки О проводимо 

лінію перпендикулярно до заданої прямої (як в завданні 8.8). 

З центру О проводимо дугу сполучення радіусом R від точки 1 до точки 2. 

Ми отримали внутрішнє сполучення кола та прямої лінії радіусом R за умови, 

що радіус сполучення менше радіуса кола і пряма перетинає коло (R1> R). 
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15.7. Зовнішнє сполучення двох кіл. 

Дано два кола радіусом R1 з центром О1, радіусом R2 з центром О2 і R радіус 

сполучення, яке необхідно побудувати. 

Щоб знайти центр зовнішнього сполучення двох кіл, проводимо допоміжні 

дуги радіусом (R1+R) з центру О1 і радіусом (R2+R) з центру О2. 

На перетині допоміжних дуг отримуємо точку О – це центр сполучення.  

Через точки О та О1 проводимо пряму і отримуємо точку сполучення 1.  
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Через точки О та О2 проводимо пряму і отримуємо точку сполучення 2. 

З центру O проводимо дугу сполучення радіусом R від точки 1 до точки 2. 

Ми отримали зовнішнє сполучення двох кіл. 

Таким самим способом можна отримати зовнішнє сполучення двох кіл і з 

іншого боку кіл. На рисунку ми отримали сполучення кіл згори, а можна побудувати 

ще зовнішнє сполучення і знизу відносно двох кіл. 

 
 

15.8. Внутрішнє сполучення двох кіл. 

Дано два кола радіусом R1 з центром О1, радіусом R2 з центром О2 і R радіус 

сполучення, яке необхідно побудувати. 

Щоб знайти центр внутрішнього сполучення двох кіл, проводимо допоміжні 

дуги радіусом (R-R1) з центром О1 і радіусом (R-R2) з центром О2. 

На перетині допоміжних дуг отримуємо точку О – це центр сполучення.  

 
 

Через центр сполучення т.O та центр кола т.О1 проводимо пряму і отримуємо 

на зворотному боці кола точку сполучення 1.  

Через центр сполучення т.O та центр кола т.О2 проводимо пряму і отримуємо 

на зворотному боці кола точку сполучення 2. 
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З центру O проводимо дугу сполучення радіусом R  від точки 1 до точки 2. 

Ми отримали внутрішнє сполучення двох кіл. 

Таким способом можна отримати внутрішнє сполучення і з іншого боку. 

 
 

15.9. Змішане сполучення двох кіл. 

Дано два кола радіусом R1 з центром О1, радіусом R2 з центром О2 і R радіус 

сполучення. Побудуємо змішане сполучення двох кіл коли ліве коло зовнішнє, а 

праве коло внутрішнє. 

Щоб знайти центр сполучення двох кіл, проводимо допоміжні дуги радіусом 

(R+R1) з центром О1 і радіусом (R–R2) з центром О2. 

На перетині допоміжних дуг отримуємо точку О – це центр сполучення. 
 

 
Через точки О і О1 проводимо пряму і отримуємо на колі точку сполучення 1. 

Через точки О і О2 проводимо пряму і отримуємо на зворотному боці кола 

точку сполучення 2. 

З центру О проводимо дугу сполучення радіуса R від точки 1 до точки 2. 
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Ми отримали змішане сполучення двох кіл, де ліве коло зовнішнє, а праве 

коло внутрішнє. 

 
Таким самим способом можна отримати змішане сполучення і з іншого боку. 

 

15.10. Змішане сполучення двох кіл. 

Дано два кола радіусом R1 з центром О1, радіусом R2 з центром О2 та R радіус 

сполучення. Побудуємо змішане сполучення двох кіл коли ліве коло внутрішнє, а 

праве коло зовнішнє. Тобто задача зворотна до задачі 15.9. 

Щоб знайти центр сполучення двох кіл, проводимо допоміжні дуги радіусом 

(R–R1) з центром О1 і радіусом (R+R2) з центром О2. 

На перетині допоміжних дуг отримуємо точку О – це центр сполучення.  

 
Через точки О та О1 проводимо пряму і отримуємо на зворотному боці кола 

точку сполучення 1.  

Через точки О та О2 проводимо пряму і отримуємо точку сполучення 2. 

З центру О проводимо дугу сполучення радіуса R від точки 1 до точки 2. 
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Ми отримали змішане сполучення двох кіл, де ліве коло внутрішнє, а праве 

коло зовнішнє. 

Таким самим способом можна отримати змішане сполучення і з іншого боку. 
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ПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ 

1. Креслярські інструменти. 

1. Що таке креслярські інструменти? 

2. Які прикладні графічні програми для креслення ви знаєте? 

3. Як називається цей інструмент? 

 
4. Як називається цей інструмент? Які кути він має? 

 
5. Як називається цей інструмент? Які кути він має? 

 
6. Як називається цей інструмент? Які кути він має? 

 
7. Як називається цей інструмент? Для чого він? 

 

8. Як називається цей інструмент? 
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9. Як називається цей інструмент? 

 

10. Як називається цей інструмент? 

 
11. Як називається цей інструмент? 

 
12. Як називається цей інструмент? 

 
13. Як називається цей інструмент? 

 
14. Як називається цей інструмент? 

 
15. Як називається цей інструмент? 

 
16. Як називається цей інструмент? 

 
17. Як називається цей інструмент? 

 
18. Як називається цей інструмент? 
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19. Що означає маркування на олівці літера "B"? 

20. Яку лінію можна отримати олівцем "B"? 

21. Що означає маркування на олівці літера "Н"? 

22. Яку лінію можна отримати олівцем "Н"? 

23. Що означає маркування на олівці літери "НB"? 

24. Яку лінію можна отримати олівцем "НB"? 

25. Що означає маркування на олівці цифра та літера "2B"? 

26. Яку лінію можна отримати олівцем "2B"? 

27. Що означає маркування на олівці цифра та літера "2Н"? 

28. Яку лінію можна отримати олівцем "2Н"? 

 

2. Розміри. 

1. Що таке розмір? 

2. Що таке 3D? 

3. Що означає літера D в сполученні 3D? 

4. Що означає цифра 3 в сполученні 3D? 

5. Що таке XYZ? 

6. Хто такий Рене Декарт? 

7. Що таке прямокутна система координат? 

8. Що таке полярна система координат? 

9. Скількома координатами визначається положення точки на площині? 

10. Скількома координатами визначається положення точки в просторі? 

11. Чим визначається положення точки в полярній системі координат? 

12. Як називають розмір за віссю Х? 

13. Як називають розмір за віссю Y? 

14. Як називають розмір за віссю Z? 

15. Як називають розмір за віссю Z для внутрішніх поверхонь? 

16. Як називають розмір за віссю Z для позначення відносно малої висоти? 

17. Як сказати одним словом коли "розмір (він) ширина великий"? 

18. Як сказати одним словом коли "розмір (він) ширина малий"? 

19. Як сказати одним словом коли "розмір (він) довжина великий"? 
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20. Як сказати одним словом коли "розмір (він) довжина малий"? 

21. Як сказати одним словом коли "розмір (він) висота великий"? 

22. Як сказати одним словом коли "розмір (він) висота малий"? 

23. Як сказати одним словом коли "розмір (він) глибина великий"? 

24. Як сказати одним словом коли "розмір (він) глибина малий"? 

25. Як сказати одним словом коли "розмір (він) товщина великий"? 

26. Як сказати одним словом коли "розмір (він) товщина малий"? 

27. Як сказати одним словом коли "розмір (вона) ширина великий"? 

28. Як сказати одним словом коли "розмір (вона) ширина малий"? 

29. Як сказати одним словом коли "розмір (вона) довжина великий"? 

30. Як сказати одним словом коли "розмір (вона) довжина малий"? 

31. Як сказати одним словом коли "розмір (вона) висота великий"? 

32. Як сказати одним словом коли "розмір (вона) висота малий"? 

33. Як сказати одним словом коли "розмір (вона) глибина великий"? 

34. Як сказати одним словом коли "розмір (вона) глибина малий"? 

35. Як сказати одним словом коли "розмір (вона) товщина великий"? 

36. Як сказати одним словом коли "розмір (вона) товщина малий"? 

 

3. Формати креслярського паперу. 

1. Що таке формат? 

 2. Який міжнародний стандарт діє на паперові формати? 

3. Які серії має міжнародний стандарт на паперові формати? 

4. Що таке співвідношення Ліхтенберга? 

5. Чому приблизно дорівнює 2 ? 

6. Яке співвідношення сторін мають усі формати? 

7. Для серії А діє яке правило для найбільшого формату? 

8. Який найбільший стандартний формат серії А? 

9. Для серії В діє яке правило для найбільшого формату? 

10. Який найбільший стандартний формат серії В? 

11. Для чого призначена серія форматів С? 

12. Який відносний розмір мають формати серії С? 
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13. Який найменший формат серії А використовують у кресленні? 

14. Чи можна використовувати формат А4 горизонтально? 

15. Яку висоту має формат А4? 

16. Яку ширину має формат А4? 

17. Яку висоту має формат А3? 

18. Яку ширину має формат А3? 

19. Яку висоту має формат А2? 

20. Яку ширину має формат А2? 

21. Яку висоту має формат А1? 

22. Яку ширину має формат А1? 

23. Яку висоту має формат А0? 

24. Яку ширину має формат А0? 

25. Скільки аркушів А4 можна тримати з формату А0 за допомогою ножиць? 

26. Скільки аркушів А4 можна тримати з формату А1 за допомогою ножиць? 

27. Скільки аркушів А4 можна тримати з формату А2 за допомогою ножиць? 

28. Скільки аркушів А4 можна тримати з формату А3 за допомогою ножиць? 

29. Скільки аркушів А3 можна тримати з формату А0 за допомогою ножиць? 

30. Скільки аркушів А3 можна тримати з формату А1 за допомогою ножиць? 

31. Скільки аркушів А3 можна тримати з формату А2 за допомогою ножиць? 

32. Скільки аркушів А2 можна тримати з формату А0 за допомогою ножиць? 

33. Скільки аркушів А2 можна тримати з формату А1 за допомогою ножиць? 

34. Скільки аркушів А1 можна тримати з формату А0 за допомогою ножиць? 

35. Що таке додаткові формати? 

36. Як отримати додатковий формат? 

37. Що таке рамка на кресленні? 

38. Чому дорівнює ліве поле рамки? 

39. Чому дорівнює праве поле рамки? 

40. Чому дорівнює верхнє поле рамки? 

41. Чому дорівнює нижнє поле рамки? 

42. Де розміщують на аркуші додаткову графу? 

43. Яка висота додаткової графи? 
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44. Яка ширина додаткової графи? 

45. Що містить в собі додаткова графа? 

46. Де розміщують на аркуші основний напис? 

47. Чому формат аркушу А4 має таку дивну висоту 297 мм? 

 

4. Лінії. Кути. 

1.  Які основні геометричні об'єкти ви знаєте? 

2. Що таке точка? 

3. Як позначають точку? 

4. Що таке лінія? 

5. Що таке пряма? 

6. Що таке пряма лінія? 

7. Яку довжину має лінія? 

8. Скільки ліній можна провести через одну точку? 

9. Скільки ліній можна провести через дві точки? 

10. Як взаємодіють дві прямі на площині? 

11. Як взаємодіють дві прямі в просторі? 

12. Як позначають прямі лінії? 

13. Що таке промінь? 

14. Як позначається промінь? 

15. Що таке відрізок? 

16. Як позначається відрізок? 

17. Що це за графічний об’єкт? 

 

17. Що це за графічний об’єкт? 

 
18. Як за положенням називають цю лінію? 
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19. Як за положенням називають цю лінію? 

 
20. Як за положенням називають цю лінію? 

 
21. Яку назву має ця лінія? 

 
22. Яку назву має ця лінія? 

 
23. Яку назву має ця лінія? 

 
24. Яку назву має ця лінія? 

 
25. Як називають ці дві прямі a та b? 

 

26. Що означає знак  та запис a  b? 

 27. Як називається точка А? 

 

28. Що означає знак  та запис А  a та А  b? 

29. Як називають ці дві прямі a та b? Як називається точка А? 
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30. Що означає знак  та запис a  b? 

31. Як називають ці дві прямі a та b? 

 

32. Що означає знак // та запис a // b? 

33. Яку назву має математичний знак " = " ? 

34. Яку назву має математичний знак " + "? 

35. Яку назву має математичний знак " – "? 

36. Яку назву має математичний знак " > "? 

37. Яку назву має математичний знак " < "? 

38. Яку назву має математичний знак " ≠ "? 

39. Яку назву має математичний знак " >> "? 

40. Яку назву має математичний знак " >> "? 

41. Яку назву має математичний знак " ≥ "? 

42. Яку назву має математичний знак " ≈ "? 

43. Яку назву має математичний знак " ∞ "? 

44. Яку назву має математичний знак " : "? 

45. Яку назву має математичний знак " × "? 

46. Що таке кут? 

47. Що таке сторони кута? 

48. Що таке вершина кута? 

49. Що означає символ ? 

50. Яка з точок є вершиною кута АВС? 

51. Опишіть всі графічні елементи, які ви бачите на рисунку. 

 
52. Що саме означає запис  = 35°34'33''? 

53. Що позначають знаком  “ ° ” ?  

54. Що позначають знаком “ ' ” ?  
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55. Що позначають знаком “ '' ” ?  

56. Як визначається зростання кутових значень? 

57. Як визначається зменшення кутових значень? 

58. Яку назву має кут? 

 
59. Яку назву має кут? 

 
60. Яку назву має кут? 

 
61. Яку назву має кут? 

 
62. Яку назву має кут? 

 
63. Гострий кут менший від прямого?  

64. Прямий кут менший від тупого кута?  

65. Тупий кут більший від розгорнутого кута? 

66. Розгорнутий кут більший від повного кута? 

67. Що таке радіан? 

68. Як називають промінь що ділить кут навпіл? 

 
69. Літери якого алфавіту використовують для позначення кутів? 

70. Прочитайте літери: α,  β,  γ,  δ,  θ,  λ,  μ,  π, φ, ω. 
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5. Лінії креслення. 

1. Що таке тип лінії? 

2. Як відрізняються лінії за товщиною? 

3. З огляду на суцільність ліній, які типи ви знаєте? 

4. Яка це лінія? 

 
5. Яка товщина цієї лінії? 

6. Яким олівцем краще проводити цю лінію? 

7. Де застосовують цю лінію? 

8. Яка це лінія? 

 
9. Яка товщина цієї лінії? 

10. Яким олівцем краще проводити цю лінію? 

11. Де застосовують цю лінію? 

12. Яка це лінія? 

 
13. Яка товщина цієї лінії? 

14. Яким олівцем краще проводити цю лінію? 

15. Де застосовують цю лінію? 

16. Чому приблизно дорівнює відстань між штрихами? 

17. Чому дорівнює ширина штрихів? 

18. Яка це лінія? 

 
19. Яка товщина цієї лінії? 

20. Яким олівцем краще проводити цю лінію? 

21. Де застосовують цю лінію? 

22. Чому приблизно дорівнює відстань між штрихами? 

23. Чому дорівнює ширина штрихів? 



***   К рес л ен н я д ля  і н оз емних  студе нт і в  п ерш ого  р о к у навчання   ***  

71 

24. Яка це лінія? 

 
25. Яка товщина цієї лінії? 

26. Яким олівцем краще проводити цю лінію? 

27. Де застосовують цю лінію? 

28. Яка це лінія? 

 
29. Яка товщина цієї лінії? 

30. Яким олівцем краще проводити цю лінію? 

31. Де застосовують цю лінію? 

32. Яка це лінія? 

 
33. Яка товщина цієї лінії? 

34. Яким олівцем краще проводити цю лінію? 

35. Де застосовують цю лінію? 

36. Чому приблизно дорівнює відстань між штрихами? 

37. Чому дорівнює ширина штрихів? 

 

6. Коло. 

1. Що таке коло? 

2. Як називається точка О на рисунку? 

 
3. Як називається відрізок ОА на рисунку? 

4. Як ще позначається відрізок ОА? 

5. Як називається відрізок АВ на рисунку? 
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6. Як ще позначається відрізок АВ? 

7. Як називаються штрихпунктирні лінії на рисунку? 

8. Як називаються відрізок KL на рисунку? 

9. Опишіть відрізок KL. 

 
10. Як називають частину кола MN? 

 
11. Чому приблизно дорівнює число π? 

12. Для чого треба запам’ятати фразу "так я кажу і роблю"? 

13. π це відношення яких елементів кола? 

14. Що таке довжина кола? 

15. Як обчислити довжину кола? 

16. Що таке периметр? 

17. Що таке круг? 

18. Що таке штрихування? 

19. Який кут ліній штрихування? 

20. Яка відстань між лініями штрихування? 

21. Чи можна застосовувати інші кути та відстані штрихування? 

22. Що зображене на рисунку? 
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23. Що зображене на рисунку?  

 
24. Як обчислити площу круга? 

25. Що таке сектор? 

26. Що таке сегмент? 

 

7. Шрифти креслярські. 

1. Що таке креслярський шрифт.  

2. Які типи шрифтів бувають? 

3. Які види шрифтів за нахилом літер ви знаєте? 

4. Чому дорівнює кут нахилу літер? 

5. Що таке розмір шрифту? 

6. Які стандартні розміри шрифтів ви знаєте? 

7. Як визначити висоту малих літер? 

8. Для чого потрібна допоміжна сітка? 

9. Як називають такі літери? 

 

 

10. Як називають такі літери? 

 

11. Як називають такі літери? 

 
12. Які літери входять в першу групу за способом викреслювання? 

13. Які літери входять в другу групу за способом викреслювання? 

14. Які літери входять в третю групу за способом викреслювання? 
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8. Геометричні побудови.  

1. Як за допомогою циркуля розділити відрізок на дві частини? 

2. Що таке серединний перпендикуляр? 

3. Завдання: розділіть довільний відрізок на дві частини. 

 
4. Завдання: розділіть довільний відрізок на чотири частини. 

 
5. Як за допомогою циркуля розділити відрізок на три частини? 

6. Завдання: розділіть довільний відрізок на три частини. 

 
7. Завдання: розділіть довільний відрізок на п'ять частин. 

 
8. Скільки кіл можна провести через три точки? 

9. Що треба знайти для того, щоб побудувати коло через три точки? 

10. Завдання: побудуйте коло через три точки за допомогою циркуля. 

 
11. Як знайти радіус існуючої дуги? 

12. Як знайти центр існуючої дуги? 

13. Завдання: знайдіть центр існуючої дуги за допомогою циркуля. 

 
14. Що таке бісектриса? 

15. Як побудувати бісектрису кута за допомогою циркуля? 

16. Завдання: побудуйте бісектрису довільного кута за допомогою циркуля. 
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17. Як побудувати кут, що дорівнює заданому в новій точці. 

18. Завдання: побудуйте копію кута за допомогою циркуля в точці L. 

 
 19. Що таке паралельні лінії? 

 20. Які способи побудови паралельних ліній ви знаєте? 

21. Завдання: побудуйте паралельну лінію за допомогою циркуля в точці А. 

 
22. Що таке перпендикулярні лінії? 

 23. Які способи побудови перпендикулярних ліній ви знаєте? 

24. Завдання: побудуйте перпендикулярну лінію циркулем в точці А. 

 
 25. Що таке симетрія? 

 26. Як ви розумієте дзеркальне відображення? 

 27. Завдання: побудуйте точку симетричну відносно прямої даній точці А. 

 
28. Що таке суміжний кут? 

29. Завдання: побудуйте суміжний кут, що дорівнює даному. 
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9. Поділ кола на рівні частини. 

1. Чому в колі саме 360 градусів, не 300?  

2. Що таке градус? 

3. Як позначають градуси? 

4. Що таке хвилина? 

5. Як позначають хвилини? 

6. Що таке секунда? 

7. Як позначають секунди? 

8. В чому полягає сенс завдань на поділ кола? 

9. Завдання: поділіть коло на дві рівні частини. 

 
10. Як називають відрізок який ділить коло на дві рівні частини? 

11. Завдання: поділіть коло на три рівні частини. 

 
12. Як називають фігуру яку ми отримаємо після поділу кола на три частини? 

13. Завдання: поділіть коло на чотири рівні частини. 
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14. Як називають фігуру що отримаємо після поділу кола на чотири частини? 

15. Завдання: поділіть коло на п'ять рівних частин. 

 
16. Як називають фігуру після поділу кола на п'ять рівних частин? 

17. Завдання: поділіть коло на шість рівних частин. 

 
18. Як називають фігуру після поділу кола на шість рівних частин? 

19. Завдання: поділіть коло на сім рівних частин. 

 
20. Як називають фігуру після поділу кола на сім рівних частин? 

21. Завдання: поділіть коло на вісім рівних частин. 

 
22. Як називають фігуру після поділу кола на вісім рівних частин? 
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23. Завдання: поділіть коло на дев'ять рівних частин. 

 
24. Як називають фігуру після поділу кола на дев'ять рівних частин? 

25. Завдання: поділіть коло на десять рівних частин. 

 
26. Як називають фігуру після поділу кола на десять рівних частин? 

27. Як поділити коло на будь-яке число (n) рівних частин. 

28. Що таке трикутник? 

29. Що таке квадрат? 

30. Що таке пентагон? 

31. Що таке гексагон? 

32. Що таке гептагон? 

33. Що таке октагон? 

34. Що таке нонагон? 

34. Що таке декагон? 

35. Як ще називають чотирикутник? 

36. Як ще називають п'ятикутник? 

37. Як ще називають шестикутник? 

38. Як ще називають семикутник? 

39. Як ще називають восьмикутник? 

40. Як ще називають дев'ятикутник? 

41. Як ще називають десятикутник? 



***   К рес л ен н я д ля  і н оз емних  студе нт і в  п ерш ого  р о к у навчання   ***  

79 

10. Багатокутники. 

1. Яка лінія показана на рисунку? 

 
2. Як називають точку A1?  

3. Як називають точку A6? 

4. Як називають точки A1, A2, ... A6? 

5. Як називають відрізки A1A2, A2A3, ... A5A6? 

6. Яка лінія показана на рисунку? 

 
7. Як називають точку A1?  

8. Що таке багатокутник? 

9. Як називають ланки A1A2, A2A3, ... A6 A1? 

10. Як називають точки A1, A2, ... A6? 

11. Що таке неопуклий багатокутник? 

12. Що таке опуклий багатокутник? 

13. Який багатокутник на рисунку? 

 
14. Який багатокутник на рисунку? 

 
15. Який багатокутник називається правильним? 

16. Чи може бути неопуклий багатокутник правильним? 
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17. Що таке вписаний багатокутник? 

18. Що таке описаний багатокутник? 

19. Який багатокутник зображений на рисунку? 

 
20. Який багатокутник зображений на рисунку? 

 
21. Чому дорівнює сума всіх кутів правильного n-кутника? 

22. Як обрахувати величину кута правильного n-кутника? 

23. Чому дорівнює кут для п'ятикутника? 

24. Чому дорівнює кут для шестикутника? 

25. Чому дорівнює кут для семикутника? 

26. Чому дорівнює кут для восьмикутника? 

27. Чому дорівнює кут для дев'ятикутника? 

28. Чому дорівнює кут для десятикутника? 

29. Що таке трикутник? 

30. Яким знаком позначають трикутники? 

31. Чому дорівнює сума всіх кутів будь-якого трикутника? 

32. Які трикутники за розміром його кутів ви знаєте? 

33. Що таке прямокутні трикутники? 

34. Що таке гострокутні трикутники? 
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35. Що таке тупокутні трикутники? 

36. Який трикутник зображений на рисунку? 

 
37. Який трикутник зображений на рисунку? 

 
38. Який трикутник зображений на рисунку? 

 
 39. Який трикутник називають рівностороннім? 

40. Який трикутник називають рівнобедреним? 

41. Який трикутник називають різнобічним? 

42. Який трикутник зображений на рисунку? 

 
43. Який трикутник зображений на рисунку? 
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44. Який трикутник зображений на рисунку? 

 
45. Що таке чотирикутник? 

46. Як називають відрізки AC і BD на рисунку? 

 
47. Що таке трапеція? 

48. Як називають сторони трапеції BC і AD? 

 
49. Як називають сторони трапеції AB і CD? 

 
50. Як називають трапецію з рівними бічними сторонами? 

51. Яка з трапецій не рівнобічна? 

 
 52. Що таке паралелограм? 

 53. Що таке ромб? 

 54. Під яким кутом перетинаються діагоналі ромба? 

 55. Що таке прямокутник? 

 56. Що таке квадрат? 
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57. Яка фігура показана на рисунку? 

 
58. Яка фігура показана на рисунку? 

 
59. Яка фігура показана на рисунку? 

 
60. Яка фігура показана на рисунку? 

 
 

11. Основний напис. 

1. Що таке рамка на кресленні? 

2. Де розташовують основний напис на кресленні? 

3. Де розташовують додаткову графу на кресленні? 

4. В яких положеннях використовують формат А4? 

5. За своєю формою як виглядає основний напис? 

6. Які розміри має основний напис? 

7. Які розміри має додаткова графа? 

8. Які розміри має формат А3? 
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9. Які розміри має формат А4? 

10. Яке ліве поле рамки на форматах? 

11. Яке праве поле рамки на форматах? 

12. Яке верхнє поле рамки на форматах? 

13. Яке нижнє поле рамки на форматах? 

 
14. Яка висота основного напису? 

15. Яка ширина основного напису? 

16. Яка висота додаткової графи? 

17. Яка ширина додаткової графи 

18. Як запам’ятати ширину основного напису? 

19. Як запам’ятати висоту основного напису? 

20. Скільки полів має основний напис? 

21. Яка інформація міститься в полі 1? 
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22. Яка інформація міститься в полі 2? 

23. Яка інформація міститься в полі 3? 

24. Яка інформація міститься в полі 4? 

25. Яка інформація міститься в полі 5? 

26. Яка інформація міститься в полі 6? 

27. Яка інформація міститься в полі 9? 

28. Яка інформація міститься в полі 10? 

29. Яка інформація міститься в полі 11? 

30. Яка інформація міститься в полі 12? 

31. Яка інформація міститься в полі 13? 

32. Завдання: запишіть шифр вашого креслення для завдання №14. 

 

12. Масштаб. 

1. Для чого потрібен масштаб? 

2. Що робити якщо треба зобразити велику деталь на малому аркуші? 

3. Що робити якщо треба зобразити малу деталь на великому аркуші? 

4. Що таке масштаб? 

5. Який математичний знак використовують для позначення масштабу? 

6. Чим з математичної точки зору є масштаб? 

7. Числове значення чого стоїть першим при позначенні масштабу? 

8. Числове значення чого стоїть другим при позначенні масштабу? 

9. З якої мови походить слово масштаб? 

10. Що дослівно означає слово масштаб? 

11. Де можна побачити масштаб на географічних картах? 

12. Чому зазвичай дорівнює 1 см на карті на реальній місцевості? 

13. Що таке натуральна величина масштабу? 

14. Який стандарт регламентує креслярські масштаби? 

15. Які згідно стандартам в кресленні застосовують коефіцієнти масштабів? 

16. Що таке масштаб зменшення?  

17. Що таке масштаб збільшення? 

18. Які це масштаби? М 1:2; М 1:5. 
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19. Які це масштаби? М 2:1; М 5:1. 

20. Де позначають єдиний масштаб для усього креслення? 

21. Якщо застосовано декілька масштабів як їх позначають? 

22. Як пов’язані розміри які ми бачимо на креслення та масштаб? 

 

13. Нанесення розмірів. 

1. Для чого призначене креслення деталі? 

2. Як можна виготовити деталь за її кресленням? 

3. Що саме визначає розміри справжньої деталі? 

4. Якою повинна бути кількість розмірів на кресленні? 

5. Які бувають розміри відносно поверхонь? 

6. У яких одиницях вимірювання вказують лінійні розмири? 

7. У яких одиницях вимірювання вказують кутові розмири? 

8. Чи залежать числові значення розмірів від масштабу на кресленні? 

9. Що потрібно виконати для нанесення лінійного розміру? 

10. Що таке виносні лінії? 

11. Скільки зазвичай виносних ліній для одного розміру? 

12. Яке положення виносних ліній до відрізку, розмір якого вони показують? 

13. Що таке розмірна лінія? 

14. Яке положення розмірної лінії до відрізку, розмір якого вона показує? 

15. Що міститься на кінцях розмірної лінії? 

16. Від чого залежать параметри розмірної стрілки? 

17. Яка довжина розмірної стрілки? 

18. Яка ширина розмірної стрілки? 

19. Що таке розмірні числа? 

20. Де пишуть розмірне число якщо розмірна лінія горизонтальна? 

21. Де пишуть розмірне число якщо розмірна лінія вертикальна або похила? 

22. Як по відношенню до розмірної лінії пишуть розмірне число? 

23. На якій відстані до розмірної лінії пишуть розмірне число? 

24. Яка відстань від контуру деталі до розмірної лінії? 

25. Яка відстань між розмірною лінією і розмірним числом? 
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26. Яка довжина виносної лінії після розмірної стрілки? 

27. Якщо довжина розміру менше ніж 12 мм, де роблять розмірні стрілки? 

28. Чи можуть перетинатися виносні і розмірні лінії? 

29. Що таке координатний спосіб нанесення паралельних розмірних ліній? 

30. Що таке ланцюговий спосіб нанесення паралельних розмірних ліній? 

31. Що таке комбінований спосіб нанесення паралельних розмірних ліній? 

32. Який це спосіб нанесення паралельних розмірних ліній? 

 
33. Який це спосіб нанесення паралельних розмірних ліній? 

 
34. Який це спосіб нанесення паралельних розмірних ліній? 

 
35. Що таке розмірні знаки? 

36. Які розмірні знаки ви знаєте? 

37. Який це розмірний знак ? 

38. Який це розмірний знак ? 

39. Який це розмірний знак S? 

40. Який це розмірний знак R? 

41. Які варіанти нанесення розмірів кіл ви знаєте? 

42. Що потрібно робити якщо елементи на кресленні повторюються? 

43. Яким чином вказують розміри фасок? 

44. Яким чином вказують розміри фасок з кутами відмінними від 45? 

45. Що треба робити коли деталь має кілька груп отворів, близьких за своїми 

розмірами, але різної кількості та розмірами? 
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46. Що зображене на рисунку і як воно працює? 

 
 

14. Дотичні. 

1. Що таке дотична? 

2. Яка головна ознака дотичної за розташуванням? 

3. Які є варіанти розміщення на площині кола і лінії? 

4. Як називається пряма лінія, що має з колом дві спільні точки? 

5. Як називається пряма лінія, що має з колом дві спільні точки і проходить 

через центр кола? 

6. На якому з варіантів на рисунку показана дотична? 

 

 
 

7. На якому з варіантів на рисунку показаний діаметр? 

8. На якому з варіантів на рисунку показана хорда? 

9. Завдання: побудуйте дотичну до кола в заданій точці, яка належить колу. 
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10. Завдання: побудуйте дотичну в заданій точці, яка не належить колу. 

 
11. Чи можна побудувати дотичну до двох кіл одночасно? 

12. Яка дотична до двох кіл називається зовнішньою. 

13. Яка дотична до двох кіл називається внутрішньою. 

14. Які дотичні показані на рисунку? 

 

 
15. Які дотичні показані на рисунку? 

 

 
16. Завдання: побудуйте зовнішню дотичну до двох кіл. 
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17. Завдання: побудуйте внутрішню дотичну до двох кіл. 

 
 

15. Сполучення. 

1. Що таке сполученням? 

2. Які бувають види сполучень? 

3. Яким інструментом виконують лекальні сполучення? 

4. Яким інструментом виконують циркульні сполучення? 

5. Як називають спільну точку двох ліній сполучення? 

6. Що треба знати перед початком побудови сполучення? 

7. Які елементи треба знайти для завершення побудови сполучення? 

8. Між якими об’єктами можна побудувати сполучення? 

9. Що таке зовнішнє сполучення? 

10. Що таке внутрішнє сполучення? 

11. Яке сполучення зображене на рисунку? 

 
12. Яке сполучення зображене на рисунку? 

 
13. Які види сполучень бувають між колом і колом? 
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14. Що таке зовнішнє сполучення двох кіл? 

15. Що таке внутрішнє сполучення двох кіл? 

16. Що таке змішане сполучення двох кіл? 

17. Яке сполучення зображене на рисунку? 

 
18. Яке сполучення зображене на рисунку? 

 
19. Яке сполучення зображене на рисунку? 

 
20. Завдання: побудуйте сполучення двох ліній (гострий кут) радіусом R. 

 
21. Завдання: побудуйте сполучення двох ліній (прямий кут) радіусом R. 
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22. Завдання: побудуйте сполучення двох ліній (тупий кут) радіусом R. 

 
23. Завдання: побудуйте зовнішнє сполучення кола та прямої радіусом R. 

 
24. Завдання: побудуйте внутрішнє сполучення кола та прямої радіусом R 

при умові коли R > R1. 

 
25. Завдання: побудуйте внутрішнє сполучення кола та прямої радіусом R 

при умові коли R < R1. 
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26. Завдання: побудуйте зовнішнє сполучення двох кіл. 

 
27. Завдання: побудуйте внутрішнє сполучення двох кіл. 

 
28. Завдання: побудуйте будь-яке змішане сполучення двох кіл. 
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