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Розкривається історичний аспект формування поняття лінії і поверхні та особли-

вості формулювання їх означення на різних етапах розвитку геометрії.  
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цидентні лінії та поверхні, плоскі крива та поверхня. 
 

 
Постановка проблеми. Аналітична 

геометрія як навчальна дисципліна займає 
чільне місце у підготовці майбутніх вчите-
лів математики, вона є основою для форму-
вання нових абстрактних понять, для вве-
дення нового математичного апарату, що у 
свою чергу слугує базою як для подальшо-
го поглибленого вивчення курсу геометрії, 
так і пізнавальним інструментом у багатьох 
курсах прикладних природничих наук.  

Переважна більшість випускників ви-
щих педагогічних навчальних закладів бу-
дуть працювати у школі, тому їм важливо 
поглиблювати та розширювати знання фа-
ктичного матеріалу, пов’язаного зі шкіль-
ним курсом математики, вміти встановлю-
вати взаємозв’язок між поняттями, а також 
мати елементарні уявлення про історію по-
ходження основних понять курсу аналіти-
чної геометрії. Як зазначає В.Г.Бевз [2], іс-
торія науки є невід’ємною складовою фор-
мування фахівців з математики і має багато 
можливостей для її ефективного навчання. 

У шкільному курсі математики вивча-
ють лише деякі лінії та поверхні: пряму, ко-
ло, ламані, графіки функцій, плоскі та опук-
лі многогранники, сферу, конус, кулю. Але 
сучасні потреби освіти та науки вимагають 
у підготовці вчителя математики вивчення в 
курсі аналітичної геометрії різних ліній та 
поверхонь, відмінних одна від одної за сво-
єю формою і своїми властивостями. 

Лінія разом з поверхнею є одними з 
основних чистих геометричних форм, що 
мають широке використання в різних галу-

зях математики (математичному аналізі, 
диференціальній геометрії, в основах гео-
метрії) і її застосуваннях. 

Питання вивчення ліній і поверхонь 
привертало увагу багатьох вчених-матема-
тиків, методистів, науковців минулого 
(Р.Декарта, К.Жордана, Дж.Пеано, Г.Кан-
тора, П.С.Урисона) та сьогодення (М.В.Пра-
цьовитий, Г.М.Торбін, О.В.Семеніхіна, М.К.Та-
люш, О.В.Задкова, О.М.Коломієць та ін.). 

Ще з давніх часів учені прагнули точно 
визначити, що таке лінія та поверхня як 
математичне поняття. У різних розділах 
геометрії користуються фактично різними 
означеннями, розглядаючи певні їх класи. 
Щоб зрозуміти всю природність і необхід-
ність сучасного визначення лінії та поверх-
ні, ми пропонуємо прослідкувати, як роз-
вивалися ці поняття у зв’язку із загальним 
розвитком математики. 

Мета статті – висвітлити історичний 
аспект формування поняття лінії і поверхні 
в процесі розвитку аналітичної геометрії. 

Виклад основного матеріалу. Істори-
чно склалося, що зародження основних 
геометричних понять почалося ще в  доіс-
торичний період. Перші реальні передумо-
ви виникнення наукових знань із геометрії 
пов'язані з трудовою діяльністю людини, з 
необхідністю створення знарядь праці та 
засобів існування. Матеріальні потреби 
змушували людей виготовляти знаряддя 
праці, будувати житло, культові споруди, 
ліпити глиняний посуд. Виконуючи ці опе-
рації тисячі разів, поступово дійшли до од-
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ного з перших абстрактного геометричного 
поняття – прямої лінії. Приблизно таким же 
чином виникли й інші геометричні понят-
тя: точки, поверхні геометричного тіла, 
тощо. Саме цей початковий період розвит-
ку геометрії характеризується нагрома-
дженням фактів і встановленням перших 
найпростіших залежностей між геометрич-
ними образами та об’єктами. Найбільш да-
вніми писемними джерелами, у яких згаду-
ється про геометрію та дається описова 
класифікація основних геометричних по-
нять, є: єгипетські папіруси Райнда (дату-
ється 1800-1600 рр. до н.е., зберігаються в 
Британському музеї в Лондоні і частково в 
Нью-Йорку, названі іменем англійського 
єгиптолога, який їх знайшов) та так званий 
Московський папірус, який зберігається в 
Московському музеї образотворчого мис-
тецтва ім. О.С.Пушкіна і датується 1900 р. 
до н. е., а також численні клинописні кера-
мічні таблички, знайдені на території су-
часного Іраку. Їх знайдено близько 500 000. 
Деякі з них містять тексти і розв’язання за-
дач, інші – числові таблиці.  

Порівняно з єгиптянами вавилонські 
математики зробили крок уперед у розвит-
ку геометрії. Квадрат і трикутник вони 
сприймали як абстрактні фігури, про пря-
мокутник говорили – це «те, що має дов-
жину й ширину», про трапецію – «лоб би-
ка», про круг – «вигин». Термінів: «точка», 
«пряма», «лінія», «поверхня», «площина», 
«паралельність», «перпендикулярність» ще 
не було [4]. 

Приблизно в VI ст. до н. е. початкові 
геометричні відомості з Єгипту та Вавило-
ну були привнесені в Грецію, де вони по-
ступово почали оформлюватися в струнку 
систему фактів, які строго доводяться, тоб-
то почалося формування геометрії як нау-
ки. Саме в стародавній Греції, починаючи з 
VIІ ст. до н.е. розпочинається новий етап 
розвитку геометрії. Вона набуває абстракт-
ного напряму: у ній виникає доведення, 
робляться перші спроби систематизації 
геометричних понять. Подальший розвиток 
основні геометричні поняття набули в пра-
цях давньогрецьких математиків Гіппокра-
та Хіоського, Евдокса Кнідського, Феодора 

Кіренського, Фалеса Мілетського, Архіта 
Тарентського, Евкліда, Архімеда, Аполло-
нія та багатьох інших. Греки склали також 
перші систематичні і доказові праці з гео-
метрії. Так завдяки переходу від набору 
правил до встановлення загальних законо-
мірностей геометрія почала поступово пе-
ретворюватися на науку.  

Формування загального означення лінії 
і поверхні тривало більше 2000 років, від 
означення Евкліда до строгого внутрішньо 
геометричного означення П.С.Урисона.  

Центральне місце серед праць із геоме-
трії періоду її розвитку займають складені 
близько 300 років до н. е. «Початки» Евклі-
да [1]. У фундаментальній науковій праці 
Евкліда «Початки», геометрія викладена в 
логічній послідовності на основі чітко сфо-
рмульованих основних положень – аксіом 
та основних просторових уявлень, таких як 
точка, пряма лінія, площина, геометричне 
тіло. Лінію Евклід означає, як довжину, що 
позбавлена ширини. Межами лінії є точки. 
У його розумінні пряма лінія – це лінія, що 
містить усі свої точки на одному рівні, жо-
дна проміжна точка якої не відхиляється 
вгору чи вниз. Крива лінія – це така, що 
може бути частиною кола. Мішана лінія – 
це така лінія, що не є прямою й не може 
бути частиною кола. Поверхня – це те, що 
має довжину й ширину. Межами поверхні 
є лінії. Плоска поверхня – це така поверхня, 
всі лінії якої розташовані на одному рівні 
[3]. Але такі означення не можна вважати 
не тільки строгим, а навіть конкретним, бо 
в них одне невідоме (лінія) означається за 
допомогою інших невідомих (довжина, 
ширина, край поверхні), які у свою чергу 
потребують означення. 

У XVII столітті значним внеском у 
розвитку геометрії стало відкриття 
Р.Декартом (1596–1650) і П.Ферма (1601-
1665) координатного методу (1637 р.) та 
створення на його основі нового напрямку 
в геометрії – аналітичної геометрії [9]. Рене 
Декарт, замість геометричного розуміння 
числа, пропонує використовувати алгебраї-
чне. За допомогою системи координат вче-
ний виводить науку аналітичної геометрії 
на новий рівень. Саме цей період слід вва-



 
 
 
Didactics of mathematics: Problems and Investigations. – Issue # 35. – 2011. 

 

 

80 

жати зародженням аналітичної геометрії як 
науки. Декарт розробив математичну сим-
воліку, яка стала основою для сучасної. Ба-
зовим поняттям аналітичної геометрії є по-
няття системи координат. 

Уперше відносно строге і загальне 
означення лінії  він запропонував у першій 
половині 17 ст., де  розглядає лінію як ал-
гебраїчну криву, яка може бути описана 
рівнянням виду ( ), 0F x y = , степінь мно-

гочлена ( ),F x y  визначає порядок алгеб-

раїчної лінії. Проте таке означення лінії є 
неповним, оскільки уже навіть у той час 
були відомі криві, які не можна було опи-
сати рівнянням виду ( ), 0F x y = . Прикла-

дом такої кривої може слугувати спіраль 
Архімеда. Поверхнею, в розумінні Р.Декар-
та, називається сукупність точок простору, 
координати яких у деякій афінній системі 
координат задовольняють рівняння 

0),,( =zyxF , де ),,( zyxF  – математи-

чний вираз, що містить змінні yx,  та z. 

Більш чітке параметричне означення 
плоскої лінії запропонував у другій поло-
вині ХІХ ст. французький математик  К. 
Жордан (1838-1922). Лінія – це плоска кри-
ва, яка є сукупністю точок площини, коор-
динати яких задовольняють параметрич-
ним рівняння: ( ) ( ),x t y t= ϕ = ψ , де ϕ  

та ψ  є неперервними функціями аргумен-
ту t  на відрізку 0 1t≤ ≤ . Якщо різним 
значенням аргументу t  з відрізку [ ]1,0  
відповідають різні точки площини, то лінія 
називається простою або лінією (кривою) 
без крайніх точок. Коли ж значенням 0 та 1 
аргументу t  відповідає одна й та сама точ-
ка площини – то лінія називається замкне-
ною [6]. 

Але невдовзі в 1890 р. італійський ма-
тематик Дж.Пеано довів, що жорданове 
означення лінії може не узгоджуватися зі 
звичним уявленням про лінію. Зокрема, він 
показав, що можна так підібрати функції ϕ  
та ψ  неперервні на відрізку 0 1t≤ ≤ , що 
сукупність точок, координати яких задоволь-
няють рівнянням ( ) ( ),x t y t= ϕ = ψ , запо-

внює цілий квадрат. Тобто, яку б точку 
А(х,у) з цього квадрата ми не взяли, завжди 
знайдеться таке значення параметра 
0 1t≤ ≤ , яке буде задовольняти рівняння 

( ) ( ),x t y t= ϕ = ψ . Кривою Пеано нази-

вають будь-яку криву Жордана, графіком 
якої є деякий квадрат (рис. 1). Іншими сло-
вами, крива Пеано проходить через будь-
яку точку деякого квадрата. У зв’язку з цим 
кажуть також, що крива Пеано заповнює 
квадрат. А це свідчить про те, що означен-
ня Жордана також є загальним. У зв’язку з 
цим знову постало питання про уточнення 
поняття лінії. 

 
Рис. 1. Крива Пеано 

У випадку плоских ліній ця проблема 
була остаточно розв’язана німецьким ма-
тематиком Г.Кантором (1845-1918), який 
означив плоску лінію (криву) як будь-яку 
зв’язну, компактну множину М точок пло-
щини, що не містить у собі ніякої внутрі-
шньої точки. Означення Кантора  найбільш 
строге у випадку плоских кривих, але воно 
зовсім непридатне у випадку просторових 
кривих. Тому виникла потреба уточнити 
означення лінії у випадку просторових 
кривих [7]. 

На початку ХХ ст. розпочинається но-
вий етап у розвитку аналітичної геометрії. 
Саме в цей період радянським математи-
ком П.С.Уринсоном було дано найбільш 
загальне визначення лінії (кривої), яким 
користуються в сучасній топології і яке 
придатне для будь-якого простору. Лінія – 
це зв’язний континуум топологічної розмір-
ності 1 [6]. Континуум, що лежить на пло-
щині, є лінією у розумінні П.С.Урисона 
тоді і тільки тоді, коли він не містить внут-
рішніх точок [5]. Означенням Урисона мо-
жна користуватися не тільки у тривимір-
ному просторі, а й у будь-якого n-вимірно-
го просторі. 

Означити чималий клас ліній дозволяє 
метод координат, суть якого полягає в то-
му, що з введенням системи координат то-
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чки на площині ототожнюються з парами 
дійсних чисел, що дозволяє задавати гео-
метричні об’єкти за допомогою співвідно-
шень між числами і при їх дослідженні ви-
користовувати засоби алгебри та аналізу. 

В аналітичній геометрії обмежуються 
розглядом ліній в розумінні Р. Декарта: 
плоска лінія – це геометричне місце точок 
площини, координати ( yx, ) яких в деякій 

афінній системі координат задовольняють 
рівняння 0),( =yxF , де ),( yxF  – матема-

тичний вираз, що містить змінні x  та y  [8]. 

На сьогодні лінії класифікують як ал-
гебраїчні та трансцидентні. 

У традиційних курсах аналітичної гео-
метрії алгебраїчні лінії є основним об’єктом 
вивчення. Прикладами таких ліній є: пряма 
– це алгебраїчна лінія першого порядку 
(рис. 2. а); еліпс, гіпербола (рис. 2. б), пара-
бола – основні алгебраїчні криві другого 
порядку; декартів лист (рис. 2. в), цисоїда, 
кубічна парабола та ін. – криві вищих по-
рядків [8]. 

 

 

   
а) пряма б) гіпербола в) декартів лист 

 Рис. 2  
 
Уже математикам стародавньої Греції 

(Менехм, близько 340 р. до н.е.) було відо-
мо, що ці криві виникають при перерізі 
прямого колового конуса площиною, яка 
не проходить через вершину. Саме ці лінії 
називають конічними перерізами (рис. 3). 
Найбільш повним твором, присвяченим 
цим кривим, була робота «Конічні перері-
зи» Аполонія Перського (близько 200 р. до 
н.е.). Повне дослідження конічних перері-
зів стало можливим завдяки появі в 17 ст. 
проективного і координатного методів. За-
вдяки потужності методу координат для 
дослідження ліній стереометричний підхід 
до означення конічних перерізів був замі-
нений планіметричним.  

 
Рис. 3. Конічні перерізи 

Лінії в розумінні Декарта, що не є алге-
браїчними, називаються трансцидентними. 
Такі лінії зустрічаються в шкільному курсі 
математики в якості графіків функцій, зок-
рема, показникової, логарифмічної, триго-
нометричних та ін. 

У курсі аналітичної геометрії до транс-
цидентних ліній відносяться такі лінії: лан-
цюгова лінія, спіраль Архімеда, гіперболіч-
на спіраль (рис. 4), спіраль Галілея, спіраль 
Ферма та ін.  

 
Рис. 4. Гіперболічна спіраль 

В елементарній геометрії розглядають-
ся плоскі многогранники, сфера, конус, ци-
ліндр, а також деякі криві поверхні. Кожна 
з таких поверхонь визначається спеціаль-
ним способом, але переважно як множина 
точок, що задовольняють певні умови. На-
приклад, поверхня кулі – множина точок, 
що розташовані на заданій відстані від за-
даної точки.  

Математично строге визначення повер-
хні, як ми вже наголошували, базується на 
поняттях топології. З точки зору топології 
просту поверхню можна уявити як частину 
площини, що піддається неперервним де-
формаціям розтягу, стиснення та вигину. 
Таким чином, простою поверхнею назива-
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ється образ гомеоморфного відображення 
внутрішньої частини квадрата. Таке озна-
чення може бути описане аналітично, ви-
ходячи з певних міркувань. Прикладом 
простої поверхні є напівсфера. 

У курсі аналітичної геометрії поверхні 
також можна класифікувати на алгебраїчні 
та трансцидентні. Алгебраїчна поверхня – 
це геометричне місце точок простору, ко-
ординати яких у деякій афінній системі ко-
ординат задовольняють рівняння 

0),,( =zyxF , де ),,( zyxF  – це многоч-
лен від змінних yx,  та z.  

До них відносяться сфера, конус, ци-
ліндр, поверхні обертання (рис. 5), лінійчаті 
поверхні.  

 
Рис. 5. Еліпсоїд 

Поверхня, що не є алгебраїчною, нази-
вається трансцидентною (катеноїд, алехоїд 
та ін.) (рис. 6).  

 
Рис. 6. Трансцидентна поверхня:  

катеноїд 
Отже, незважаючи на відносну просто-

ту поняття лінії та поверхні на інтуїтивно-
му рівні, його загальне означення вимагає 
ґрунтовної підготовки з використанням, 
зокрема, топологічних понять, що важко 
забезпечити при викладанні традиційних 
курсів аналітичної геометрії. 
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