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ВСТУП 
 
В основі підручника лежать лекції, які автор почав читати в 1995 році 

на фізико-технічному факультеті Харківського національного універ-
ситету. Основною метою курсу є як глибоке ознайомлення студентів із 
самою аналітичною геометрією, так і підготовка до використання 
основних понять і принципів аналітичної геометрії – поняття векторів 
і векторних просторів, методу координат, перетворень систем координат, 
властивостей кривих і поверхонь першого і другого порядку – 
в подальших фізичних і математичних курсах.  

Особливістю курсу є те, що він призначений для студентів, які 
у майбутньому спеціалізуються в різних галузях знань. Серед них 
є і майбутні фахівці з теоретичної фізики, фізики-експериментатори, 
програмісти і медичні фізики. З цієї причини автор намагався зробити в 
курсі кілька рівнів складності. Так, деякі теореми доводяться декількома 
способами, а для деяких понять дано кілька визначень. Іншою 
особливістю є те, що курс триває один семестр, і тому були опущені деякі 
теми, з якими, на думку автора, студентові легше за все знайомитися в 
курсі аналітичної геометрії. До таких тем, наприклад, можна віднести 
поняття про контраваріантні і коваріантні координати.  

Слово «прикладний» у назві курсу несе подвійне значеннєве 
навантаження. По-перше, у курс додані розділи, які безпосередньо 
аналітичної геометрії не стосуються. У книзі постійно проводиться думка 
про важливість і широку застосовність задач аналітичної геометрії під час 
розв’язку цілого ряду практичних задач. Особливо роль геометрії зросла в 
останні кілька років із приходом цифрових технологій. Моделювання 
зображень, створення тривимірних зображень, симуляторів, ігор, а також 
цифрового кіно вимагає розв’язання численних чисто геометричних задач. 
Такого типу задачі також знайшли відображення в підручнику. 

Крім того, автор постійно прагне показати, що геометрія має 
розглядатися як одна з основних наук у пізнанні світу. Справа в тому, що 
багато математичних і фізичних понять походять з геометрії і можуть 
бути зрозумілими або представленими візуально тільки в таких простих 
просторах, як двовимірні площини або наш звичайний тривимірний 
простір. Багатомірні векторні простори у векторній алгебрі, 
нескінченновимірні  простори функцій у математичній фізиці, Гілбертові 
простори у квантовій механіці – шлях до їхнього використання лежить 
через розуміння звичайної декартової системи координат, її базисів 
і перетворень.  

Інший зміст, що автор вклав у слово «прикладний», складається 
в спробі спрощення мови викладу. Причому автор намагався зробити це 
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не на шкоду строгості викладу. Метою був пошук наочних прикладів усіх 
нових геометричних і алгебраїчних понять, а також одержуваних 
результатів. Такий підручник міг би служити «містком» між шкільною 
геометрією і «вузівськими» курсами векторної алгебри і математичної 
фізики.  

Порядок викладу матеріалу досить традиційний. Курс починається 
з уведення поняття векторів і дослідження властивостей векторів. Далі 
вивчаються базиси і системи координат, а потім розглядаються криві 
і поверхні першого і другого порядку.  

До кожного з підрозділів додано одна або дві задачі, які є в деякому 
сенсі класичними і без них не може обходитися ніякий курс аналітичної 
геометрії. Кожен розділ закінчується, відповідно до вимог Болонського 
процесу, вправами для самоперевірки, задачами середнього рівня 
складності, а також завданнями підвищеної складності для самостійного 
дослідження (індивідуальні навчально-дослідні завдання). У процесі 
викладання матеріалу формуються необхідні довідково-інформаційні дані 
– таблиці і схеми, що у повному вигляді наводяться наприкінці 
підрозділів. Усе це допомагає студентам засвоїти матеріал, що 
викладається, і самостійно провести оцінку засвоєння матеріалу. 

Додатковий розділ підручника присвячений тривимірним просторам 
кольорів і фарб. Як безпосереднє застосування задач аналітичної геометрії 
на практиці розв’язана задача про відображення променя від елемента 
поверхні. 

Автор висловлює подяку студенту фізико-технічного факультету 
Харківського національного університету Голубову А.А. за запропоноване 
геометричне доведення правила розкриття подвійного векторного 
добутку, а також головному конструктору ТОВ «Радіопром» Базилевичу 
А.О. за ознайомлення з методами побудови кривих другого порядку 
в нарисній геометрії. 


