
Основи неєвклідової 
геометрії 

НТУ “Еврика” 



І РАУНД 
Завдання 1 

Шановні гравці!  

 

• Пропонуємо дати назву вашій 
команді та коротке математичне 
означення кожному з гравців! 



Наш підручник геометрії починається 
з таких тверджень: 

• Яка б не була пряма, існують точки, 
що належать цій прямій, і точки, що 
не належать їй. 

• Через будь які дві точки можна 
провести пряму і тільки одну. 
 

• Питання 1. Чи можна довести перше 
твердження? 

• Відповіді. А) Так. Б) Ні. В) Не знаю. 



Правильна відповідь Б. 
• Ми не можемо довести твердження, 

оскільки не можемо обґрунтувати наше 
доведення посиланням на раніше відомі 
факти. 

•  Оскільки не можна довести такі 
твердження, нам залишається приймати 
їх без доведень, спираючись на досвід і 
спостереження.  

• Твердження, які приймаються без 
доведення, називаються аксіомами.  



Завдання 2 

 

Згадайте основні аксіоми 
геометрії!  

 



Питання 2 
•  Якщо аксіома є твердженням, яке 

приймається без доведення, то 
можливо за аксіому можна прийняти 
будь яке довільним чином вибране 
твердження.  
 

• Чи згодні ви з цим? 
•  Відповіді: А) Так. Б) Ні. В) Не знаю. 



Правильна відповідь Б. 
 

• Ми не можемо надавати аксіомі 
довільний зміст, оскільки аксіоми 
стверджують властивості реально 
існуючих у природі  матеріальних 
об’єктів, які перевірялися досвідом 
людства протягом тисячоліть.  



“Хорда, що проходить через 
центр кола, називається 

діаметром” 
 

• Питання 3. Куди треба віднести це 
твердження – до аксіом чи до теорем? 

• Відповіді: А) Це теорема. 
• Б) Це аксіома, оскільки доведення не 

існує. 
•  В) Це речення не є ні аксіомою, ні 

теоремою. 



Правильна відповідь В. 
• Твердження, що встановлює смисл 

нового терміну виходячи з понять 
відомих, називається означенням. 

 
Завдання 3 
 Наведіть приклади ще декількох 
означень. 



Питання 4 
• Чи можна визначити всі поняття, 
якими ми користуємося у 
геометрії? 

 

• Відповіді: А) Так. Б) Ні. В) Не знаю. 



Правильна відповідь Б. 
• Намагаючись визначити всі поняття ми 

рано чи пізно підійдемо до якихось 
початкових понять, які визначити 
неможливо.  

• Ті поняття, які не визначаються при 
будові геометрії називаються 
основними. Крім основних понять 
суттєву роль грають і відношення між 
ними ( “лежать”, “між”, “рівні”)  



Питання 5 
• Які поняття геометрії є, на 
ваш погляд, основними? 

• Відповіді: А) Не знаю. 
•  Б) Точка, пряма, площина. 

• В) Точка, пряма, площина, відстань. 



Правильна відповідь В. 

• Строга наукова будова будь-
якої математичної 
дисципліни, у тому числі 
геометрії, повинна  
відповідати такім вимогам:  



Будь – яке твердження повинно бути 
віднесено до числа аксіом, чи 

строго доведено на основі аксіом чи 
раніше доведених теорем. 

 

Будь - яке поняття повинно бути 
віднесено до числа основних,  

чи визначено 
за допомогою основних чи раніше 

визначених понять. 
(Бажано виписати!) 



Завдання 3 
• Метод викладення науки на основі таких 

вимог називається аксіоматичним або 
дедуктивним. Саме таким методом 
користувався всім відомий детектив.  

• Назвіть його ім’я та письменника, 
якому ми зобов’язані знайомству з ним, 
і декілька творів.  



ЕВКЛІД 
• Вперше з аксіоматикою 

вчені зустрілися у 
“Началах ” Евкліда - 
відомого математика, який 
жив у ІІ столітті до нашої 
ери. Ця книга була 
основним підручником 
геометрії, практично не 
змінюючись  

20 століть  



• Хоча перші спроби обґрунтувати 
геометрію були зроблені набагато 
раніше Евкліда (одна з них 
належала давньогрецькому 
геометру Гіппократу Хіоському), 
всі вони були забуті після появи 
геніального твору Евкліда. 
 Протягом двох тисячоліть 
для математиків “Початки ” були 
взірцем для наслідування, а для 
інших єдиним підручником, по 
якому навчались як дорослі так і 
діти.  

• “Початки” Евкліда у якості 
підручника царили аж до XVIII 
віку, у деяких країнах і довше.  



• Перше друковане 
видання “Начал ” 
відноситься до 1482 
року, тобто ця книга 
була надрукована 
вже через 40 років 
після початку 
книгодруку у Європі.  



 “Начала ” 
 складаються з 13 книг.  

З них  
1 – 6 присвячені 

планіметрії,  
7-9 – арифметиці, 
10 –неодновимірним 

величинам,  
11-13 - стереометрії.  
 У першій книзі “Начал ” 

наводиться 23 означення,  
5 постулатів (аксіоми, 

пов’язані з побудовами)  
і 9 аксіом. 



Математиків особливо цікавив  

п’ятий постулат.  
Справа у тому, що необхідність у його 

застосуванні з’являється досить 
пізно. Більша частина “Початків ” 
взагалі не залежить від п’ятого 
постулата і складається враження, 
що “Початки” взагалі можна 
побудувати без його використання, 
тобто його можна довести.  



Пятий постулат 
• Якщо дві прямі, перетинаючись з 

третьою прямою, утворюють з нею 
внутрішні односторонні кути α і β, сума 
яких менша від 2d, то вони 
перетинаються з тієї сторони, з якої ця 
сума менше 2d.  

α 

β 



• Математики багато століть до 
XIX століття намагалися 
довести цей постулат чи 

звільнитися від нього, але… 
Час зробити перерву і присвятити 

математиці віршовану оду! 

• Це буде Завдання 4=)))) 



ІІ РАУНД 
• Для того, щоб глибше 

зрозуміти проблему п’ятого 
постулату Евкліда, спробуємо 
розглянути геометрію, 
побудовану на новій 
аксіоматиці Давида Гілберта, 
професора Геттингемського 
університету 1862- 1943, який 
намагався запропонувати 
більш просту систему аксіом, 
що ділиться на 4 групи.  



Аксіоми Гілберта. 
• Які б не були дві точки А і В, існує пряма, що 

проходить через кожну з цих точок А і В. 
• Які б не були дві різні точки А і В, існує не більше 

одної прямої, що проходить через кожну з точок А і 
В. 

• На кожній прямій лежать принаймні дві точки. 
Існує принаймні три точки, що не лежать на даній 
прямій. 

• Які б не були три точки А, В,С, що не лежать на 
одній прямій, існує площина α, яка проходить 
через кожну з трьох точок А, В, С. На кожній 
площині лежить хоча б одна точка.  

• Які б не були три точки А,В,С, що не лежать на 
одній прямій, існує не більш однієї площини, яка 
проходить через кожну з трьох точок А,В,С. 

• Якщо дві точки А і В прямої а лежать у площині α, 
то кожна точка прямої а лежить на площині α. 

• Якщо дві площини α і β мають спільну точку А, то 
вони мають принаймні одну спільну точку В. 

• Існують принаймні чотири точки, що лежать в 
одній площині.  



МОДЕЛЬ 
• Перш ніж зробити наступний крок, 

спробуємо засвоїти ще одне 
фундаментальне поняття в математиці – 
поняття моделі. 

•  Це поняття засноване на схожості 
двох об’актів довільної природи, 
причому схожість застосовується у 
самому широкому смислі. Можлива 
схожість тільки зовнішня, а можлива і у 
внутрішній структурі. 



• У деяких випадках доцільно 
зобразити, наприклад, молекулу. Її 
модель демонструє розміщення 
атомних ядер, характеризує рух 
елементарних частинок. 



Моделювання широко 
застосовується у виробництві. 

• Математичне моделювання дозволяє 
прогнозувати результат того чи іншого 
нововведення у виробництві, економіці і 
навіть у політиці. Ми спробуємо з вами 
скласти елементарну модель за 
аксіоматикою Гілберта. Основні поняття, 
які тут застосовані – точка, пряма, 
площина. Вони абстрактні, тобто в них 
можна вкладати різний зміст.  



• Умовимось вважати 
за точку грань 
трикутної піраміди, за 
пряму – ребро, а за 
площину – вершину 
піраміди. Спробуємо 
перевірити, чи 
виконується система 
аксіом Гілберта в 
таких основних 
поняттях.  



Питання 6 
•  Запишіть формулювання першої 

аксіоми Гілберта, замінюючи слова 
точка, пряма, новими поняттями. 



• Правильна відповідь.  
• Які б не були дві грані піраміди 

(трикутної) існує ребро, що 
проходить через кожну з цих 
граней.  

• (Це твердження правильне) 



• Переконаємося у правильності 
інших аксіом першої групи для 
таких об’єктів.  

• Командам пропонується 
перефразувати другу, третю, сьому 
і восьму аксіоми першої групи. 



• Відповідь 2. Які б не були дві різні 
грані піраміди, існує не більше 
одного ребра, яке проходить через 
кожну з цих граней. 

• Відповідь 3. Кожному ребру 
піраміди належать принаймні дві 
грані. Існує принаймні три грані , 
що не належать даному ребру. 



• Відповідь 7. Якщо дві вершини 
піраміди належать одній грані, то 
вони належать принаймні ще 
одній спільній грані. 

• Відповідь 8. Існує чотири грані 
піраміди, що не належать одній 
вершині піраміди. 

 



• Таким чином за допомогою 
трикутної піраміди ми отримали 
реальне втілення аксіом першої 
групи.  

• Тобто побудували модель системи 
аксіом.  



• Для того, щоб система аксіом 
могла лежати в основі науки 
необхідні дві умови: по – 
перше, вона повинна бути 
несуперечною, тобто не 
повинна містити двох взаємо 
виключаючих тверджень.  



• Кращим доведенням несуперечності 
є побудова моделі, як у наведеному 
нами експерименті. Якщо модель 
(хоча б одна) існує, значить, має 
місто несуперечність аксіом. 

• Дуга умова: система повинна бути 
повною, тобто її не можна 
доповнити новими аксіомами. 



Спробуйте створити моделі 
учасників сьогоднішньої гри! 

 

Намалюйте дружні шаржі на 
однокласників 

 або вчителя математики=) 



ІІІ раунд 
• Повернемося до п’ятого постулату 

Евкліда. Він має масу еквівалентних 
тверджень, наприклад: 

• Аксіома Плейфера. “ Через кожну 
точку, що не лежить на прямій, 
можна провести єдину пряму, яка 
не перетинає дану.” 



• Сума кутів трикутника дорівнює 
180°. 

• Теорема Піфагора. 

• Всі ці твердження правильні, якщо 
виконується п’ятий постулат. 

 



• П’ятий постулат, такий незграбний і 
ваговитий, несе на собі практично всю 
теорію трикутників. Проблема його 
доведення поступово стає проблемою 
престижу математиків. 

• І ось у 1826 році Микола Іванович 
Лобачевский, професор Казанського 
університету в 34 роки висунув ідею 
проте, що п’ятий постулат Евкліда не 
залежить від решти аксіом геометрії і 
довів це, замінивши п’ятий постулат 
Евкліда на таку аксіому: 



• Через точку, яка 
лежить зовні від 
прямої на площині, 
що визначається 
ними, можна 
провести не менш 
як дві прямі, які не 
перетинаються з 
даною.  





• Лобачевский створив струнку 
логічну систему, отримуючи 
нові і нові наслідки, але, 
суперечності не виникало.  

• Ми говорили, що система 
аксіом має право на існування, 
якщо можна створити модель. 
Спробуємо! 



• Нехай дано круг.  

• Неевклідовими точками будемо 
вважати ті, що розміщені у крузі. 
Точки у звичайному розумінні, які 
лежать на колі, виключені з 
розглядання.  

• Прямими будемо вважати хорди і 
назвемо їх неевклідовими прямими. 



Питання 7. Чи є на неевклідовій 
прямій перша і остання точки? 

   

• Відповіді.  А) Так. Б) Ні. 

А 

В 



• Правильна відповідь Б. 

•  Ні, оскільки мова іде про 
неевклідові точки, а точки А і В, які 
лежать на колі, не є неевклідовими. 

• Якщо ми перевіримо, то побачимо, 
що в цій моделі справджуються всі 
аксіоми Гілберта і Евкліда крім 
п’ятого постулату. 



• Питання 8. Чи справджується у 
моделі, яка розглядається 
аксіома Лобачевского?  

 

• Відповіді: А) Так. Б) Ні. В) Не 
знаю. 



• Звичайно, правильна відповідь А. 
Так! 

•  Отже модель побудована, 
доведена повнота і несуперечність  
системи Лобачевского, а тим самим 
і неможливість довести п’ятий 
постулат Евкліда. Геометрія 
Лобачевского несе нам безліч 
незвичних теорем.  



Наприклад: 
Через точку, що не лежить на прямій, 
на площині, що визначається ними, 

можна провести безліч прямих, які не 
перетинають дану пряму. 

А 

•в 



• Тобто всі прямі, що лежать у 
заштрихованій області, не перетинають 
пряму в. 

•  Прямі α  і β будемо називати 
граничними прямими. Прямі, що лежать 
між ними і пряму в, прямими, що 
розходяться. Це означає, що будь – яка 
пряма, що утворює з відрізком АВ кут 
менший ніж α перетинає ВД, а більший – 
не перетинає. 



•  Прямі α  і β будемо називати 
граничними прямими. Прямі, що лежать 
між ними і пряму в, прямими, що 
розходяться.  



• Це означає, що будь – яка пряма, що 
утворює з відрізком АВ кут менший ніж α 
перетинає ВД, а більший – не перетинає 

 

В 

А 

Д 



. У геометрії Евкліда. 
 

• Питання 9. Якщо на стороні кута взяти 
точку і провести через неї пряму, 
перпендикулярну стороні, то що 
відбуватиметься: 

•  А) Пряма і друга сторона перетнуться. 
•  Б) Будуть паралельні. 
•  В) Не знаю) 



• Правильна відповідь А. 

•  У геометрії Лобачевского. 

•  Для кожного кута існує єдина 
пряма, яка перпендикулярна до 
однієї з його сторін і не перетинає 
другу його сторону. 



 



• І, нарешті, відомий нам усім 
трикутник. Сума кутів трикутника у 
геометрії Лобачевского є величина 
змінна і залежить від форми 
трикутника. Тобто сума кутів 
трикутника може бути більше чи 
менше 2d (180°).  



IV раунд.  
• Де таке можливо?  Микола Іванович 

припускав, що всесвіт не підкоряється 
законам Евклідової геометрії. Дійсно, 
якщо згадати про те, що всесвіт 
нескінчений, то ми отримаємо модель, у 
якій виконується геометрія Лобачевского. 
Хоча ми робимо і грубі припущення  





• Виходячи з того, що реальний простір не 
підкоряється законам Евклідової 
геометрії, Лобачевский припустив, що 
сума кутів трикутника, що має гігантськи 
масштаби буде менше 180°. Вершинами 
експериментального трикутника були 
обрані: Земля, Сиріус, Сонце. Але 
результати вимірів розчарували вченого. 
Сума кутів одержаного трикутника 
виявилась менша за 180°, але на досить 
малу величину, що не виходить за рамки 
припустимої похибки вимірів.  



 

• Питання лишилося відкритим. За 
життя Лобачевского ідеї вченого 
багатьом здавалися безглуздими.  

• І лише у 1868 році у математиці 
сталися значні події, пов’язані з 
ім’ям італійського вченого Еудженіо 
Бельтрамі і німецького математика 
Берхарда Римана.  



• В своїй роботі 
Бельтрамі показав, 
що у реальному 
просторі існують 
поверхні, в яких має 
місце геометрія  
Лобачевского. 



Псевдосфера 
 

 



• Розглянемо ланцюгову лінію, вона 
так називається, оскільки форму 
цієї лінії приймає будь – який 
вільно підвішений ланцюг.  



• Уявимо собі, що ланцюг розрізано у 
самій нижній точці А, тоді її кінці 
опишуть криву, що має назву 
трактриси. У неї є цікава 
властивість. Відрізок дотичної між 
кривою і віссю ОХ – постійна 
величина. Вітки кривої необмежено 
наближуються до осі абсцис  



• Обертаючи трактрису навколо осі 
отримаємо поверхню, що називається 
псевдосферою. Вважаючи прямою 
найкоротшу лінію на псевдосфері між 
точками, отримаємо наочну модель 
геометрії Лобачевского, у якій сума кутів 
трикутника менше ніж 180°. Таку 
поверхню ми назвемо по верхньою 
від’ємної кривизни.  



Псевдосфера 
Трактриса 



• Суттєвий крок у розвитку 
неевклідової геометрії було 
зроблено Берхардом 
Риманом. 

 
•  10 червня 1854 року Риман 

прочитав знамениту лекцію 
“Про гіпотези, що лежать в 
основах геометрії” на 
філософському факультеті 
Геттингемського 
університету.  



• В лекції були затронуті загальні 
питання, пов’язані з питаннями 
фізичного простору. Закінчуючи 
свою лекцію, Риман сказав, що ми 
стоїмо на порозі області, що 
належить іншій науці – фізиці, і 
переступити його не дає нам 
можливості сьогоднішній день.  



• Аудиторія складалася в основному з 
осіб, що мали не досить добру 
математичну підготовку.  

• Правда, на лекції був присутній 
Карл Гаус, який дав їй високу 
оцінку, але лекція Римана пройшла 
непомітною у математичному світі.  



• Після смерті Римана 
(він передчасно помер 
від туберкульозу) текст 
лекції було знайдено 
серед його паперів 
німецьким 
математиком Рихардом 
Дедекіндом. 
Опублікування у 1868 
році цих матеріалів 
справило велике 
враження на 
математиків  



• Справа в тому, що Риман відніс до 
числа аксіом таке речення: 

•   “Кожна пряма, що лежить в одній 
площині з даною прямою, 
перетинає цю пряму.”  



• Це означало, що в геометрії Римана 
взагалі немає паралельних прямих, 
сума ж кутів довільного трикутника, 
на відміну від геометрії Евкліда і 
геометрії Лобачевского, більше 2d. 
З’ясувалося, що геометрія Римана 
несуперечна. При цьому простір 
Лобачевского виявився одним з 
часткових випадків риманових 
просторів.  



• Отже, згідно з теорією Римана 
існують не тільки поверхні від’ємної 
кривизни (сума кутів менше 2d), але 
й поверхні додатної кривизни (сума 
кутів більше 2d).  

 

• Перед вами моделі кулі, виконайте 
необхідні виміри і з’ясуйте, яка ж 
кривизна у сферичної поверхні?  



Питання 10. 
• Яка кривизна сферичної поверхні. 
•  Відповіді: 

•  А) Від’ємна. Б) Нульова.  
• В) Додатня. 



Правильна відповідь В. 
• Звичайно додатна, оскільки сума 

кутів трикутника на сфері більше 2d. 

 

• Питання 11.  Яку поверхню ми 
можемо вважати поверхньою 
нульової кривизни? 

• Відповіді: А) Пряму. Б) Площину. 
 В) Сферу. 



• Правильна відповідь Б.   

• Площину, оскільки сума кутів 
на ній дорівнює 2d. 



• Наявність трьох несуперечних 
систем аксіом (Евкліда, 
Лобачевского, Римана) примушує 
замислитися: все ж таки яка ж з них 
описує реальний простір. Яка 
геометрія внутріатомного миру?  

• Відповідь на це питання можна 
знайти у точці зустрічі декількох 
наук: математики, фізики, 
астрономії, космології  



•  Вже наприкінці 19 століття у зв’язку 
з відкриттям теорії відносності було 
доведено, що поблизу круглих 
космічних тіл відбувається 
викривлення простору, причому 
можливо, що простір Всесвіту має 
змінну кривизну, а це означає, що у 
всесвіті ми можемо зустріти усі три 
геометрії, так несхожі одна на одну  



 



 Відкриття 
майбутнього 
за вами, 
шановні!  


