
В1БЛІОТЕ - АРХІВ 

МИХАйЛА П АНСЬКОГО 

Матеріяли до укр.наук.терміНОЛОГ1І 

Микола Чайков ський 
СИСТЕJIJ;АТИЧНИИ СЛОВНИК УКРАЇНСЬКОЇ 
МАТЕМАТИЧНОЇ ТЕГМІНОЛОГІЇ 
з поаз6учним укр. -рос. -нім. ПОІ{.ажчиком 

Перша частина: Елементарна математика 

В-во Української Молоді 
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до украінськоі науково' теРМіиоnоrіl ;'.::. ,~ .. " 
811ЦУСІС перши...· ... ,....j 

СистеrL~аП1ЧИИЙ С'nО3НИИ '-> (І' 
УнраіНСblШЇ r~'атемаП'ЧНОі::у:;:·.і' 

Терг.1інопогіі .-:. 
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І ~оазБIЧНUr.i Ікраівсько ~,pDciicbКO.i. вiмiцwв'" 
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ВМІСТ. ........ 
.... ,,- _/: ,',4' . UCJlCftel:llHt 381.1t18 •• ~, 

. Передав C.lfO!i~ : . .-
А.. АРИТМЕТІІШ Il AJII'I!IIP .... · 

L 'і8с.а:а" : • " " . 
·[LДiI:. . ... 
ПІ. 0;1.8:0- та ХИIН'о'Uев.а, -'1ВGЛоаі урцм 
IV. Подї.ttwrfm, .•• '. , " .••. ::' '-. 
У. Dоmиреивв 'івс.повоro Oб<:sr,y 

\'1. Відвошехв. 11) ПJЮQОРJ1П·!.·~ 

VIJ. РіпВ1JlUf / • '.', • 
УІ 11, Pa.n.u та 1'І0C'fY1ПІ " : : .' 

ІХ. КОМбіваІОРВка, puyuolt прав.:юподl.бвocra. по. 
.Уіt1t"и& арп'хеtJl'lA .•••..••.. , ' :ВБ 

Х. nO'l'8TIU1 ошоro aauiq •• ,'~' :,_;_. зі ". ".~ .. ':-
,> 

&. I"O~,. '.' ,.' 
'ХІ, з4г(l.4~. чв.crtrИ8 • о- .:. " .... ~: 51"" 

. XIL п..lІ!lІІетр1а .• '. . •. ': ': ..... ' 
XlII. Crерео1fетрlл •• _,." : '" :-: ,бе;, 
x'IV. G:иЦfеТВ'!t118 В uaPBtaa. ft4>Jterp1a •• -''':~.i. 11~~;~ 
ХУ; Aвa.пiX.IAB. rЄ01ft1pla s nО".n:. Дl!:феревцtaa...~ 

в01 rеоJCerpП •••••..•. ::~ .. ,'", : .. ", '16 
.~ 

Поааб!'чввS У.JЖ1веw>~рос1.8.euo.vві.а:Цка.,::, 
"DoJt •• '81t. . ,\,:' ·62-.:~ 
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ПОЯСНЕННЯ 8ВА.ІОВ. 

в текс!і: 
Кругла СКОО" зі' ЗВ""",. рівнОСТІ! (~ ), 

подав свноніми; терМіНИ біЛьше підходй"'d 

а60 взжиІші . подано, розс:rрілеио. Rpyr..l&" 

скоока бе'З 31!аку. ріввости . { ) lrIіC'ПlТ1> 

ПРПR.:tадн, ГранчаФ'а СRобка зі· . зимах 

рівиости t"""" ] подав необхідні ПОЯСИЄПВЯ. 

а бе1 ЗИa.RУ рівнOC'J'И. { ] мово, ЯJ\e КОЖ

,па провуcx:и:nr, 

І '" 
В Покажч ику: 

д. """"Диви, т. ~тa.Rож, дат. """ ЛаnmСЬRЄ ело

ВО, фр~~фран~-зьRЄ ~10ВO. apит.м~==ap~e-
n"'" (,вчнИВ), """'. ='reo"eтpilt ('В'ІПИЙ), дttc. 
"""" десяn:овпU. де~ТП!l8Ий" a(J8{J. """ завд8.JrВЯ., 

рUm.=рівняинл: mрu/lt."",трuyrни:к; т.""""ЧОдо

.іЧll~ ріД, І. = Я<іНОчн~ рід, п. = сереД1liй рід. 

рІ. t. "'"" не МЦ ОДІШ.ІШ.\ 
'Uнфра означують уbryпи '~KCТY, де ТРООа 

Шj'кз.іи даного с."Іова; при t.lIOMI •. щО' при

ХОДЯТЬ БR.rn:ro разів, подане тiJrьЕ:И перt1'1e 

.t.Hcne аоо ті xicЦJJ~ де Воно впcтynaв·в поwyсь 

:.ІОВОМУ зваqjПИD. Де Не подане віЯМ ПМО', • 

там с.l0ВО ВИСТУП8.f{ тіЛьR.В В OДlloxy звачіиию. --
/ '.' 

, " 
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J ,".. '-~. ;", 
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,', 

. '~. '.' 

" 

"- '" 

Усі наші дотеП~JIIШRі терміIlOJJОГИЧШ"<::' 
праці тре6а вна, "Щ~'!І ті.,ьки сJlр06аМи., ,,<,,", ':'," 

с ."; 
ЗБІРками матерuЩlа, Нема в ИI1Х ні ПОВ, , ' ,; 

1I0ct;I. ІІі заО~Р~"ГJleIiOtrn, ш' ріПІУ'!Осіп; ",'" ') 
я.кОl . В!!Маг;;є,1О ~UII"a!\RO від Rаj'иовоі 

теРЩН,о.101'l1. ПРІI'І"Ну ІІІ>ОГО неНОР,\lа...ь, .'"' 
1ІОГО З явища пороаУ'IЇЄМО, копи возьмеr,lО 

піп J'вaгy 11 ПЄlllдl'nдllі j'МОВи, :в Jlкш. 
РО3ВIІВа.,ося паЩе націона.1ЬПО ",и'l'm-

Не маючи piдlНl1 Ш!r01lВ пв Ве"вкій "",' 
Україні, ми не МЦ;JИ 'ТИ~1 са~.пsм" змогИ 
11 !Іаголи P~poOlIl'll Rаj"КОВУ, а. <ЮдаІ,"'" 
mю.1ЬНУ теРЩНМ"гію. Не МОГ.'ІИ теж 'І 

не )'оже~о та!: беа застережеm. пi.!!ml' "" 
саrnея пщ ТІІ!\І, ЩО зроб.1енО, ЛО 'Іму' 

від.~оджеНI1Я нашої дrржаиности піД" ~""" , "~~,"" 
СТР'~СЬЮl!4 паll~'nЩIІ!Я'14 у Га.'IІЧИнl; і тут :.,.' 

ЧJ'Жl ВШ!ИВІІ - nl1і1ЬСЬ!Ш!\ та иімеuыий",, 

'"" 

; " 

І ~. 
\ 

- та" ~i:1ipBaHitТ!. від перева.ЖlІІОчоl ва
рОД"ЬОI маСІ! дОНе"'I! до ВIІтворепна того 

окре"ого Г .. 'IЩI.IIОГ" .,iTepaТj·pHoгo 'жар' 

roНj', Я1ШЙ poOI\T~ майже. неQРиroжo~ ,"::'~;~! ,: 
"' . .: ".. ~, 

,:,' .. 
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І ' , 
лдп Ве,'lІIRОЇ УКР'і'ЇIШ вСЮ BHpoo.~eHY тут' 
наукову тер~{іIfО"Оіію. (Одне, що тут ;ІІа
емо щцне - це багаті зОірки flИРОГО 

, Т2рМЇНОJIОГlIЧПОГО! матерія.,у, яющ при!!-' . , , 

детьс.я нам Іще ДОВГО користуватися в 

тер"інonоГIlЧННХ :працях.) ',",' 
До нan6і"ьше РОliривд"",llих па ТОМ)' 

Ііоді ив)'к на:,ежпть математика, яка, 
досі - опріч неВе..'1ПRОГО 'Шс..'!18. mкі.n:Ьп:их' 
пїдр)'Чнnкїв дїжда.1ас.я воього ТЇ.1IьКII' 
трьох тер,(іНО:ЮГИЧШIХ З6ірок'). та& що 
лекому видаєтьriз просто неможливим" 
працювати в цііІ' науці на рідиі/l могі. 
Щоби бодай у ма.~ій мірі зарадити ІІій 
неll~ста~і. ;зважn.:1ИСЬ МИ Пj'С111ТИ в світ 
отою працю, В11с.,ід :h;ды<ді'lнiхx отудій 
і збірання "втеРіЯ.1Іів на цьо"у" по:Іі. 
3овоі\\ не має.(о па меті з6ілып)ввтn 
;rOTenepiтmo розбіжність терміно.10Гії; ТЩt, 
oa,!~ не мае;IО іпретеНСі!! на оотаточне 
вирнuепнn JU,0ro так ТРУдНого 11 В~1П' 

! 
І 

\) 1. др. В. ЛСВВI1КВЙ, 'Мf!'tfРIІШIU Д(! 118Тt.аrвЧjfG! 
f'ер»flJ9.7ьоrи, "З61рввх V.Te .. , ~ПРllр .• .,і ... teltttU H~ ... 
'ІСllо.рв;;:тва lli1, Ше~еИJ>il у Львові", т. VШ,2. ар. 1-83, 
Льщ 1~. ! .. 

2, ПРOG);'Т аРПlftеru,чв(!}, an~Р8ЧIiі)! а nюм.е'ТРВ'Івоl 
,Tep)lїRu.::1Qtil ('Три ЗШВ1&Н), Y'111&.'tcв.i W8f'CMb:tllIJB"J;; 1::0-
wkіsю .. T~1Ц Шid""П(Jl Освітв" та ~рwl:В:\l.3tJГUIJВОЮ 
КОlilісlвl) "Наук. T-D$.' КпІа. 1\}l'Z-18, 

д, ПрОф: М. М. X'Jle"GPis. MOct..(!l�tbJl:I)-ужрь:lвсЬА 
t~р",jио.'І'(!гія М€іІ't"нтврlf(l1 .wsте&l8fШli. B"'.:tIi!BIJJf lIpiвtr 
бе pu>l!iot ф1.1іІ У t:рз1UСЬJ;.оtt} Bl�1t8-1!І1 nЦ1В' • .ІІkв.'ТЄ-РI1Вос.,.зі. . 
~ б. f{l\liIhЯltец ..... ПО.1l.'1ьс 141811.1919, ;;:тр; J-87. . 

j ,. " 

,,' І 

.:; .. 
вого' питання. Нашим ,заВJiаН:ияJ,;. .. ·ау,по? 
ті.~ь"и' - датя 6одай тимчасово, деякий 
матеріяд Д.1Я ВЖ!!'fI<YваНR!I по шкот.>: ~" 
(jі.%ш реа.%НИR: піllК-'1!щ )J)1H' шнршоl':",с 
ДIlСКУСП в тому напрямкові.' дефініruВН/і '::'" " 
ж терміно.,огіа буде ТВОDНl1!СЯ й пер6';]:"'" 
мінюватися ще довгі роки. закн прийме" '" 
ЯItyсь бі.тьш,менш поотійнr ФОРму, '~::' ." 
, ,~ f. ' " : >.",' :.~:.~ .:~~.< ' 
Дава;шёя пер"", Ч)'ТИ дуМки;' ЩО ,виРі' 

шrвня справи" ма.темаТ!lЧНОЇ ~p:мiH~oгii 
I-щдзвичаЙRО легке; вона 'Е сінтєрпнцїс..:, :::,,;;\' 
вадьна.: !іерет пеРШll!!;ліПmllll німеиі .. :>:.: ' ' 'о 
км (а60 ще краще рооіЙСЬКІІIІ!) ml!РуЧни:к' 
та' ниішсуєш і. нього всі термінп, 'ОJШИ 
іІЗ. дРугим, ">lдишаючn іх такими", <!ІХ 
ВОІІИ іСІІ)'ЮТЬ па ВСІІ.Х (!) мовах. 60 УНР"
"1!JзаІІія Ух ддп студентів ,lІєкорпова ,(!}.~')" 
Та ири uдИжчому розгляді, справп '.' ІІІ)< 
6а'шмо. що, таке виріШI:ЕІН.ІІТі,":-::,ЧІІСТИІ!:. 
оамообман; Бо J«)жне слово, побіч 
'пш!. має ще !! свою rpамзтпqну' ФОРМУ; 
і коди пеіІь слова може '6ути Ч)-'ЖІІ!! 800 ", 
запозиqеНlI!! і. котриі иеб~·ді. иишоlМОВIІ,':: , 
То ЙОГО rpамаrnчне оброб:teння 'Мj'СПТЬ";" 'с:" 
БУТІ! ,чисто,украlноьке. ,1 в цьому .1Іежиіь::;' 
цід!!. трудність, ЩО не кожне сдоно дac~ . ',:'" 

.,,' , 

І) в. Cn";'IIН'f. НаРПСSА "reоw.є'ТJФJ. Лекцll. 1%\0' 81ПU- ':~;~:;-. 
f-Jlx~ ~":~'. ThU:;.~·8~Jt~~ :lI;~O.~~p8~~.I:·:-i~, 7'Р .. "=, .:~.: ":': 
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,І: 0'<,::; - .,:.,.,. ," . ,.,~" ." _ .'.;' .... :~ .. ~ ',- '(-:".;:'\ "j::;'.,..'; . -.; 

" 

~ .• :;:.;;;/~'"'~:';':~~;;5<':~J .. ,,,,,:,,;;;~; ,":~:i:;.~ '"' .;.~:,й ,>h ,: .,'; ,:О.і_,.},.;', "'О,,, " ;;~"_~_:_.,, •• ~~~l~~~{';"'-'i~~";~';"~~.'[" 
.'7"':."' .. ~"''''''''''Ф" ,~- . " -, . , 

·'і • .,~.'~ '.<~:; ~. ~'/" 

i~1 C~-: ФОР>Ш_ThНО "J'І<раі~іЗ~:И, Практпка по-' :0 питанн,я, J«!Tpi 3 чужих т~р~іи,іВ ~~pe::"'O" ~ 
.! ка:.ув, щu часа,ш багато, .1екше підшу.. R.ч.дати, а когрі' заішшатн н~пере"д,!-'. :'<.-: ~ 

h"ТlI свое масне с.10ВО. ніж МОРОЧИТИСЯ дешlМИ. та lIIty ім, падавати форму.~ ":', " ,; !, 

4:і 
!і.; 

t ~ " 
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3 пере:шuьов)'ваНням ЧУЖОI'О термі!!)");' , , ., . ; .. , •. k, 
Попри це ж не зг.6уваЙМо, що в інтересі , ';. ., ' 'іі> ,:,.~,;, .. " .. " ~' 
ПОШПрІОза1lНЯ освіти зовсім не . .лЄЖйп ;'. " -' .. ",~,~,,:,:,~~ 
за"адто засміЧ)'1!атп пдшу мову чужими Наша, npaLUI е.,адепа у виді спсте·:,:' .~ 
\:.10Ба.""! :. маточного .0.108"И""'. ДО I~i"i .форШl "::<).'.~ 

3 другого ж Оо"" повна наuіона..~ізапі,я автор 'діЙШОВ піCJL!l. багатьох'. СllрС/б,:, :', .:' , 
.. , 3ВИ'lайна'- й 'на перmна пог.'U1Д BllnД":, ,'''' '~ 

всієі TepMiH().~oIii ,так e!L\!O буда бн не, ніша _ форма поазGуqного помажqика' ''',:, 
дОді:тьною, бо багато ч,AtlIх \:.~iB 8ІІЄО- Щ1jI справжньо"у nсреВОJ1жев'ню '·працl'.. j 

рінlІ.lОСЯ, вже в нашій мові тик, ЩО не ~ слід би 1х ВJJкндати. 11 !ІВ кожне ч}'Же nORa~aCII. невиста~qаючою, ~ ItOЖНИВ',·" .. , .. : И 
\:.1080 підда;;ТLС,я г,ереКПадОві •. 'І'аJaш чи- терМІН .Набlрне своє. ПРНВJlПВОl ваРТ""Т!І.. ,:-: І] 
ном lІа" треба !1J'же обережно підходити аж Т?дl, К<>:'ІИ ЙОГО вживемо ОтВ пофовно",у .. іІ 

І) Арryllftпr проф. C<rki\BIl"Ia, 11lo у.:раl.ізацI4 IІI.Те.. 
М'ТП'l1'!оl терміпо.1Щ'П I1е.JtОРllспа 'nЛВ cr:rlIeBT~:,\ -
11101lH1 иестіDПt!It. Не, )lОМП. ,. IIf:rto~ nюревв.&: ТЄР"' 
Mipo.:aQrit 8m1:111\аrи потреба новітнього два, де 118 Q
н",:мо сере!! HJt liаl1t\і.1ьше ПЄ80Р'WllJlьtnf1 IIu\'вOCBB; МИ П 
"tlОРі:.ІО, 800 6Одаl 110IНlBBi nюриtи так, .ах цьоro ІІИІІ.
f'В.юn. іитерес! РО3f1Пnc.у 8 [lI)CTIB5QrO ВИТВUРЮВВВIfI! 
11tр,IЯСЬkоl ва,УМ:ОВО'! .O}l1l. я .. би • )18 СЬОf'OДВИ 
~ па ТОЙ tn.1I8Ж, що ве требі вам вдасвоl _ате. 
11.111'1\:01 Tep.wiUQ.10riJ.,' (ю 118 IІІОГ.111 6и СТ1девt1и .1:1'. 
U,tlше \Л DPBr:~вiTB АО nрофl!'COРСl>kllХ ,mтоrрафо:s&1'JJlХ 
&IН"'ro,:". - 1'0 тя. С8tiяv рt.Звгиувanа би а неІ 11: ва 
.а.йl'.yru.. КОЛІ( аата; хаТСllllаТllЧИ .. " .п!reратура 8иQде 
{lQ3a .1:.$1 .прс.феСОРСЬkИl .:r.ітоrр!фовавих 3IHI1Icwt". 
А 'Юді nереро6лlнut'tu n - гsni<lM. бо все • 1'aQ'. 6a~ 
raro _ r~r". ,що .& зрОО;1і10 сьоюд:ц З&П)'СТВтt. rJl:а'Юr.o 
(':001 kQ'Pl!f! а .'1иtn~rьtя Ва nm:тHtf!:o, - НІ. мою Ц'М"'1 
- o;:ntBn':" pa1l1. яку .оже.о дати nl. еьоюдви ВI.ШS!8( 

. ·""І'удевта.: 1І1мтасв IПkll"1!О чу.ах .оа, ,110 'Юro 
.a.on. добру vаroлу ot9б:l1UlO ті. що Tm~p .И!l1'flo n 
eMtrpt:till: ;g ХОРДОМ •• 

. І' . . ,.~ , 

тексТІ, в l11:ЮМ:У реченню. СЯ р:ма ~: .<'':' ч 
дозволя" теж звернути увагу ие лише, па :,' :'''l: 
термінологію, 8.1е й на наукову ',;:";':?"Г, 
фразеологію, ЯШl часТО-IJ'СТО;' лиm~е. ':.::: ,,':;, І: 
таRОЖ. д)'ЖЄ багато до побажання. В шА :,." І' 
фоР:l1і В.1а.1ОСя. прпwірнти багато· Gільше .. ' ... - " 
СШlОнімів та порООИТИ "'ЇЖ ними тонші, 
тінюваllНЯt .нп ue мож.,чиве в ЗБи'ЧайвоМ)" . . ,.: f 
CJlОВНllКово"у Вllді. Да.'1і ма"мО т)'т ;іще,J: ' ! 
таку КОРНСТЬ, що читач, Ш}'І<НЮ'IІІ,1IКОГОСЬ '), ' 
OJlIIOI'O c.~OBa. "'IМОВОдl звrрне "варі'на' .:, і 
ці.1НЙ КОМП.,еttо СJСІДНіх с.1ів. і фраз і пр!!.:' ," ," і 
одній нагоді ззсвоїть собі ю.'lЬка НО"Иl' ,," і::;:' :',' '.:, 
Tep:uiHiB. А остаточно можна ',нашого 
('..1uВШіБа часw.ш ВЖИТil" і за .річеВIІЙ по-;' : :.! 
кажчкк.:· ", ·:е.'уі::,,':і'" . '~" ,"'-! 
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і Словник q6I1L"~'; ПОКІІ'ЩО чис;у мате· 
матнку .В, тsкQму.Обеsmі; 111< того ви·' ',< 
маІ'ають шкіБЬ*іпотре6Н; одначе ддя 
зао~ругле!lНJ! матеріялу доде по деякі 110-
QaTKOBi відомосТи а Вl!Щоі MaтeMaТllJ(l{,' 
шо не Н&,1ежаw ВJl8.0ТНBO до середньої. 
шко.'lП. Таким ЧІШОМ сподіваємося -
с.лОВНlШ посліжить і декому 3 ТИХ сту-

• ~ І. ' 

деитІВ, шо оту~юють математику,; ОСОб' .. 
пиво прикаадну, на I!f,ЩЦХ mкО'чJlL.,·· . 
До система.ТИЧIІОГО· Мі)ВВIІК& вважвт.· 

мн необхідним !додати 3ІШчаf!инй іІоаз
бучни/І покаЖ1іИК, СК,1ЗДЄIШЙ на ТРЬОХ" . 
мовах: українсьюй, російські!! та Rїм.ещ,- ,. 
'к;й, щоБИ міг CJ1~·ЖlІТІl· ВlІхованцям >lI< 
російської. так, ї авотріЙсько-ні .. ецькоі 
!l1ROЩl. ХТО H~ poo~;,iie ЯJЮrooь. УRраіи- ", 
ського виразу, той перше Відтухав його 

в nокаЖ\JИКУ, і 8,00 ВДОВО.IJlIТЬО11 ЙОГО 
ІІРРОКдВlIОМ, аБО ІЮ подаио~!у та", числу 
знайде /lого в :reKcTi Й ТIlk краще ПОРО
з)'Міє ЙОГО BBB;-DНИя НаВПRКIl, КО"У треба 
зиаТl! якщ'!сь Т&РМіН по украї"ськи, '1'011, 

. ОР'ЄНТУЮЧІІСЬ по ЙОГО зпачін"ю, буле 
ДИВИТИСЯ за уjш у вілповіщ!ОМУ місці .. 
тексту. а ІІОТІМ, при доno,юзі 110кажчика . . . . 
ІІРОВ1рl!ТЬ, чи добре його ВІДшукав.. ' 
ІДо до стаllо~нща, яке МІ! заЙНЯЛИ при 

переmіС~'ваиню ;чужих 3ВУ-КЇВ -А .. чи .Л6 .. ~ 
·t· чи '.J.~ .e~ "qИ .Є~ і T~ Д;, а також 
при . вста"ОВДIO,ванию ролу чужих !"Iin 

, 
! ".'.' ," 

,'\ . "- ", 

І 

«анадіз. чи .апaJIlза' і '1" •. До), то ми BBa;'<~::.:.\.'~~'" 
Ж8ЛІІ вказанl!М ПРНДflржуватш:.япрИJiисіе.';:: ;: .. ~: ;!: 
IJceYKpaiнcb1:OI Академії Наук ..... '« \." ;:,"':.'f." 'f.·· 
. Отсе/! СJlОВIШR -:- як ~раци oдвi.Ї'!~~Y~i 
;nOДИНІ! -· .. ае добр! І'і ЛИХІ СТОРОНІ! та· ....... ч·/. ~. 
кої ОJllШП"НОЇ РОБОТП: 01lноці.Ч,ьцістЬ 800.: ';':.~::'~. 
робленцю, прп одночасній иеповнООТ1І й ~ .. ,.;. !1\. 
QдRОБОКОСТИ, якої можна обереrтiICJl тillысп. '" ,:!k 

. 'І[РИ зОіриіЙ праці. Та '",абр'" ніхто аосто, .• ,;. .'. і{!' 
роя:вій і не )'>!"~ЯЄ собі.· 3 .ЯКІІ~ ТРУДВ":: "~': 
щами сполучена. зОі~Ш" т:рмiJlОЛОІ?И~!Иа: ;t:\ 
праця В такому ЦPl!Тpl )'кра'нсы�го куnь. '~: 

ТYVHoro жптrn, SlJ:И!.1. е "fьBiB .. 3 одно!,!!; . 'іі 
боЬ")" прретяЯ;ЄННі! КОЖНО! ЬуЛЬ'Г)'РR<rПрП" :. 
цюючоl одиниці всякими Rеоохіди:ими ." iJ.i 
працями - 111: хдіБJ!, такНЇдеї ради.:"'-; .'",;, ~' 
а а друroro БОку - розбіжНІСТЬ дуМОК і t7 

'~ nor.'IJ!дis па CIIp,:tBY 'ГeYM!Ho.70ГJ1 і ~ra,лj., І' 
ва справу укрзшсыю,дlтєра'г)'рноІ� МОВІ!" ,_',. > і% 
Через тє авторові. д()~е.ч~ ПРЩlЮsаТ!!\;~ с, ~~ 
ОД1шцем, .яКЩО В31Ігаіll ХОТІВ свою ПРIШ,D ',С,'/::", ;:; 
пустити »СБіт~ Orc~ ПОВИНШ ·мати' ~~ '::' ~'-,' ",';~ 

тачі на увазі, J>а:ш БУlQ'ТЬ'оціиюв.ати·.; ,і' :.';Ої 
всякі :шОН /І нрдостачі отс.еї рООоТи.' "':!l:'::'іІі 
Джерела~ш, щО І!Ю!JI МІІ !ФР'ІСТУВМИCJ!, . " .:~ 

?УШІ зra;rзні вже :reр~~і~о.1?ГНЧ~і .Оірl<lІ ~':~-'ff, 
! взага.m ВСІ ДQС'Г)1Ш! ШЮ;JЬRl ПІДруч· " .::, ій 
JШRВ (враховуючи сюді! й найновіші ~1iтO: ,\ ,~ ",~ 
графОl!aні подє6радські' В!lДВННЯ); і. с.Ч08~· .. :1 
ню,ів УЖlІва.'1!! МІІ ні"еш.~о-українс';коro... ·.;i.'~ 
КміцикеВI!ча та українського Грінченка. -'". .' ,.-. dj 

.: . ...,..... . ,С;: '.~:',J 
,,';; . . . ,-
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Із осіб; із ЯЮІМИ автОр. ПОрозj'мівавсяв .. 
часі складання праці' і вкпм завдячує. 
"дуже ~aгaTo цінних порад і yaaГ;-Тj>ooa ' 
згадати: пп, Ш;к.' Пиmша ПИJlИПЧУка. 
прuф {папа СітНlЩЬКОro та дра ВаСllmі 
Ста.сroка ЯК спеціН:І1стів- уаreматИkiв~ та 
ПП. ректора Івана ОгієнlШ й проф, Яро' 
мз.ва IJ:онста:НТIІ!!Овича ЯК МОВО&ПВВЦіВ. 
Не без ве.1ш"'го І!ПЛИВУ' на 'nОЮ працю 
БУЛ1l дея"і РООМОВ1І на терміnnД"І'И':хі 
темп, веден] в pi~;ii часи 3 пpr.ф. дроМ 
Васидем СімоВпч".\!. МИ,10 мені на ЦЬ""У 
місці Вl!словптkїм j'ciM МОЮ ЩПРУ ПОДЯКУ, 

Ус,х, хто рОз)'!>! е В"ГУ терміно.10ГИЧВОЇ 
справи І! ці,щвиться тoro роду працею. 
автор прохав І подаваТІІ св01 уваги. до' 
lJ1вяеllНИ ТОЩО на адресу ВlІДнвяицтна або 
• Наукового Товарнства ім. Шевченка" у 
ЛLВtJві, ЧаРНfЦьRОГО 26 (d доmte~ою <ма1'&
рімк д.1Я математично1 термінології.). 

І 

. ЛЬВіВ, 17. ~ипва 1923, 
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1. ЧВ:СJ16 сі'lада~30-ДJlн'лць;-це_абір'Jtа 
QДИ1lИЦЬ. ,'~., ,'; .. ,"'." .' ,~. 

ЧАслlS Шятьс.я:. ва: :<,:, -' "'. ~\i.'.'_ . . 

{ааrа.Л:ЬВі. оз~ачува.иі (iYKB~:~~ (~. л.ї!е: ~ ~. 
(а). раки)'). і. : '.' . 

п6дрі6ві. ()Зиа.у..т ~Rфр~~~'); '. .' 

{BeB8.~B~ ні (:-пеl1w:е!l~вап! .. _ -= ~П.С1'~) _~.< 
(б). Н_ЗJ3f1Н1 (=:NєиоваПl).. ,,,О - '~:'_ .' 

2. Вмми! .вe.'lИЧl!ПВ ""жуть '6J'1'i!: 'ОСН6виj ~ 
&Di>І10"lдп;. ';; . ' '. .'. . .• ' '. :"~\. ,. 

Оtl!6в.вl [вмnaВі] 'Зe.tnS'і'tI1tl:l, що 1:1 аотрібуlYПo 11І&* " 
'lеМАmЧllі i:lilj'JtИ. ~~ довжииа (=.;о» .. і •• ) .• аеа •. 
час; МНИ Jilsrrb РО31111рв;: L, М. і: У t1е1if'оr..-яд- ,;: 
НОМ)' 'y:RJt8Al (= YJ(,.uaA~ ~,. g. $,11) іІв1 0Л,Jt1lJl,.lJj 8: .~ ' • 
цевтвкетер (Q7J), rpa. <Є). 1 Cf;q~i. .. (. , або "с.). 

-----
~ Ч8t46 _ 2. Щ •. 'О,!І.П,: 'ІиuА; 1, 1!іАМ .• 8.:, ЧАСІ.,: о' 
;) ОДИА1tоm І)у:хви відріаПIIQО: ' ' , _".;,':;' 

(11.).. ~''aa'}$'K8 в roрі:' Q.'-перше. d"'.~яр!п.' ,':," 
о'·)·еИ~Ifе,.':.·,· ",., " .. ~ '.< 

(СІ). поr.а31Jl:п,ахв ("""lиде~с:~м:~):в .8118J,: 01;< 
ОДИП, о.-двlі., . __ , о .. еа.. •.. ' .', , " ~, .~ ;~: 

') Говоримо:, ",аtJI.с в· ,ОДtн)цифРО'8е,' Д1:l0ЦВ:~ '" ~"~' 
. р6ае ••. '. n.цv.фрО:ее, ..... ·,з.te:tь1ІО: M)JOrOD:R • 
р6ве. '- YJlms&ewo ДІІО!. РОД!В,'ЦИФР~ .paL.(jC:~.:kJJ' 
і-о, 1, І •...•. 9} 'Іа РI0IСЬ1tиt; (,,?, І, У. ~ , '-':,' _.'. 

, '.'. " ~ 
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: ~,',: .. ,:',',,:" ~- .. ' ., }~;,"'\ ,',\ 
,,,, ' ...... 1- :", *'" "-і ·_~·~~~'::>'·'~·1'~~-)~{- ~i:;';~~~:,,;: ,:;:~~~-",;:, ~. у, . "", '::.:'.": .,-.<' ,,'.< .. '~" - , ' ':'" '...~ . -., ,,.. 

~ 16. ~ , '. ,; •. ,"'~ ". ";{";-~ ;~·"~'~~~+:~"·~;~:;'~~':·>.'o"·~;'~ 
(6). гакон злу ки (доданків, Ч:ВНRШtШ]:" ,j 4. Другий степень чиcnа' 3'вyrь," па '110m ~:- іе 

, a+b+t='(a+b)+t=a+(b+t); . квадрат.".; tpetiB-.уб .... Подібнодрyt1Ш ,.'··~Li. 
, аЬс=(аЬ)с= e{~~}; . ,о} І трt'ТІЙ 'Коршь- :квадратовим Т8.1tу6ич:аи,1і.-' 1it 

".{;Га».кон рО8ді.!J,V [cyw]: :). Ropi~eBi Вe..'l8ЧіПіВ·" MBorOBapTic!li . '.fi 
• (=~зиаЧН1); ОСЬ так Rвал.раroвиl дl:lOмртісвий :. о)! 

(a+b)·t= а' <+ь· і (~·а.ач"НВ),,,уб!fЧ.НВ-трвваl"'іс.,,П (.,. .• " •• - ' І, 
Дії, що Під.'Jяга~ законові переиіО. звуться ИИЙ) j Т, Д. -, '. :', ':' , "1' і'l 

пєрєwіни:имп; наші в в:епеРЄЬііи:и:і. . . 6. Логарurм CКJJaдa~~ з Іаг~~теристи~'и ,"",', R 
3а&оп: муни J3чн!Ь пас, що більшу IШJЬR1СТЬ (= пооваки) [= ЩJ1оІ частвпи та маи:гиси , ::І, 

. чпсе.л додаємо ~бо ВИИНО2RУЄ:М:О по чер~і. '.. ["""дрОБОВО! частини]. -. " . _/,:, n 
Одне аа ДРУГИМ. ДООіраючп аавсідп ИОВИй CMaд~ ІІ! ПО;:;RIІ1Ui 6 іНІ О,ІІ,_uацІО J;!{!J!tDa від i!d.'IbfЦ)tтiI·~;;' рфр" , r~ 

, ние до ~onepe.J.Hь'oro. ча~нвоro ВПc.niдy. tI дааог" IJUс.:ш, В$ЩО 8ОПО> 1; tro.'tИ".Q1) справ.ацil.ll.рlО, , ,f~,:" 
БреШ11 ;заков роздІЛ,}' РШR03НIlЧПвй із роз~ ~;~"в.tf) аоазl.k.8. вЩ'в.!!I., рів». ~IoItO~R асіІ; nочг.'(u~ .,.~ ~ 

.вйз,Увапня:м: (=зиоmепв~м. =РО3ltривав~ І '. 3 
НЯМ, =касуnапням. =УВ1Ji:ьнюваНRЛМ від) , Логаритми осіlOБИ (=3 ОСНОВОЮ) 10-ВВутьСЗ-~ . ':'- ~! 
c~ooo:к (=ду:-кое); Аогс обернення [--заМіиа звичайнимп (=Bpi,tca); 1Х зна"IШdО log. Ло-', ;.t.' 'r.I 
.'ШЮro боНУ з праВИМ] Подав припис. ПО якому І rари:n.r~" 3 осноВ()ю t=,lt -L

J 
+2..,'*'. -~~(:',~:' ", -",~ 

МОЖf;&ТО братн (""" виймати. >= винос.ити, ' " 1 2.-, .. ,' іі 
~впста'ЛJ!ТИ) чис.,о перед .оо .а о..,БRУ. ' 2,71626., .. звуться nр.родВі .... (-І!еПера); « 

8, Додавання", можна вважати СRОРОЧЄН1tll іх зпачать звичайно lri. - ..... 11 
дочис.люваНВSI}J більшої кількости ОдВН1ЩЬ. 7. Ма.птиси JlогаРИ'1'1r!lS зібрані вло~РвТ1l(}~Х '"," . ІІ 
- Віднімання можемо УЯВИТИ собі а60 як та('jlJВЦЯХ. Коли бажаної Bap~A в Т&БJIи:ці -" J . ~ 
ніДЧНС.'1ЮfНІВВЯ [= ОДВRJЩЬ .від'ємним від не подиМеуо. '-УСИ\lО її mукз.ти ШJ1яхОJd ЇJlтер·. ',' r 
О~ВlIЦЬ У~fенш~.ка]. і тоді висдід ДП зветься по.n:яцН; r.мп j нтерпо,лЮЄJdО. мммо ООП-' :', . ~ 
OC1:'!f:KO~ ("""'реIJ;IТОЮ}.-або також ЯК порів- миш дві ріжвиці: tа.б.n:ицеву [""",юж двома", ... .:,:: і 
н Ю8а8 НЯ двох ве,.lПЧВR [= на :кількн І) одиниць сусідніми маитн~м:н 3 таМиці] та рахуикову ; ," :'t 
oJ?ue більше під 'друroro;','j юді внмід буде [-мїЖ даНОЮ :мантисою та нижчою ма.нтнсою ;.:-
РІжнпцею. ПОдjбпо й Д:ідеНН9: МОЖЄI(О пм- г та.6ЗИЦі], а. з НИІ творимо поправку; ,ЩО п ... : 
СВЮlmТn ЯК міряння [= порівнюмния ДВОХ • тptба ДОДIl'J'И або дописати 'до мавтиси. ,Щ 
ве.11IЧНХ, кjльБ.И ра;зJвt),одяа більша:від Apyroi аваЙm.ли в та.бnвці. 
(=о~намі~твтьсявдругіn)].таЯRlмастиввЙ] ) '8. Ножну Ilрвтметичну'дію подаємо', 'виДі"," 
ПОДІ.' [~'JJ!ЬКИ. якась ч'стина дапою 'Шсла]. і рівняння; ~іворуч croять [величи.и] дalli' 
Ди!!. 16.' , r (~ОКJI""НИК. діі). праворуч - •• слiJI д.L .' 

'1) ЯiJ!;О.:lQ; (І шьu! ' , ",: І Припис. по якому М8.ЕіМО ВИRОu:yвaти дil,. 
') Дуи~ РО:НІ0lJCDДИ13"t оедоре,вє tooopeQB.: 0(-;""1'1&) , • зветьм [м3.тема~чним] взірцем (= зразком;, 

_ .. ,..101·· '. ., =Ф.Р":!,МІ!) • 
• --, 

" '., " t", :: ,'.'," . 
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Сума вимадпmdв усіх ЧfНПШк.ів ro.пQНПОro 
ЧИС-'Нl подав сrуnjпь одноч.аеПі .. 
Многочлен -! це nзгебри'Чнз, сума "сДио~ 

q.,'!JfHiB. ню 'Юдіl звуться йОГО вираав.ув: 1) 
(=.лєиа>lИ). І ...~ .. 
Сту пінь уиоr&uЄН8 ~ це Найвищій ступінь, 

ЯRИ.D: ПОДII6уєrJ>CЯ Уі:в. йога Ч.lН."ЗQИll.· '. 

:\іfiоroЧ~1ЄВ: можна НПОРЯДR,-:Ва.ти: РООfУЧЄ 
(= 'більmаючє. J = ростом) '::.00 спадаюче 
(""уєншаюче. ~coaдoy). і то відflОСИО l'flJ~ 
}і:.о13ДНПКЇВ (='creпевів) котрого небудь із ЧНИIlИ" 
ків ro:JО8}Юro 1fВс.аз.. ~ ••. 

АlпоroЧ.lен звm"ся ріВ1!ОРОДВВ:И. ROJlJ! всі 
його члени ltfЗlОТЬ однаковий ступінь~ у npoТИВ· 
ному шшаДRоm ШН веріввородпв!, .,' '; 

. , . 
АлтебрпчlШЙ миоroqJ1ЄR НI.\.3ИВ8.'3МО Т\"ж ці'nОI) 

[a.nre6рнчноюJ вrИірпоl.} ФУfн;.ціSD. 

О!фє..-І и."га М:В,ОI'tlЧJJевiJI: Ав6члtВ, rРЙЧJlев. 

6. МиоroЧJJЄJi.! що в ro..10ВПОЬІУ чв:c.uі має 
ТЇ.-'IЬF:,H ОДИИ·ЧПИ~R.. вор. (. і 6 ВІІОрМковаnий 
CnЗДО:V, ПОДає ЧВМО 11 [ЧИ<:J10ВОМУ] укладі 
(= системі) '" ОСНОвою е. , 
3а~lЬИО БЖП~ЮTh ДесS{ткового укладу. Ji 

""О"У ЧУма uиjmj'ТЬC/! .р.ооьм.ш цифрами; 

вир •. 

. ~ - . 

" 

., -І ,"< . -. " і, 

ІУ .... 
. rpiJtiOJd.в. 

Otcea c.дocНI ДВСl1f1lШ. ДРlilДJ.ІІІOJII!~' .~~ •• ~~:. 
ваєrьси по ПР8ацвпо»~ ПО.!lо.евва: (-110a~цII:.·, 
вому npIil1Ht8DORi). '. .:,.. '.:'.'~ ':.'::' 

Инmі Ук.:lаД8 є: двійJt~ВИЙ. ·~ійн(l~~~·!~'.~:,·:~··: ," ;-';' ~\ 
<,".' 



:,' " 

, 

'і 
> ') , 

..... 

", 

7 .. qИС;ІС\ 'що' ПОВC!З.JIО <} помнОжен.вя: оДвого 
чпсла' другим, аветьс.я :мвогократтю ОДНОГО'Й 

.прУf?ГО чис,..1&. (20,-МПОroкрS.ть Чисел 4: і ~); воно 
ООД1JIьне одним і другим Ч1ІСЛОМ (=ва оДне 
!! дру,., 'Шсло) ') [- оо дасться НИМВ (~П& II"U) 
поді.1urnJ; в np9ТИВВОУУ разі q;ис.по авerьcя 
неподіЛЬRИУ. ' '. 

Ціле чис...'То МQ'Жпа POZ1t'n'&.CTB (= РО8:ЛО« 
ЖИТИ) на ЧВВ~~І\В (=подіJIЬПН.ки). Чима 
бувають о РОСТІ .. колп: не м&ють инmнх ЧИIШ1:f' 
Ri.e (=ПОдільпrnUв), .кріМ 1 та себе ca:MOro~ і 
зложеві, RQ,JІИ -Мають іще инmi lШНIJИКiL 
Два а.б!) m:rьш'е ЧRСі3.11 УОЖJ'11> ма.ти спі., ьні 

ч.UНRИli.U (.=On~ подільн~ки>=сп, міру.= 
6уrn: СЛіВv.:рними): один 13 нпх-паЙ<>і.:Іь
ший (Щj~~ЬНИЙ ~пп'ник (=п. СП. нодіЛЬНRЕ. 
= и.со. Mlpa). ~c..'18., ЩО ма.ють сшльну юру 1, 
звутьс.я неС:ПівуjрнииИ (= відносно - про-
СТНХВ). ! . 

lІаfl:біл"ьЩ1 ~Пi1lьіу viP:J "!пси аоо КВБГО'l..1евів lІо..,На 
. ПП"И3:ЧilТВ JiIeroJ!oD ;.; 11. пц ЮfОllбrо'{=ЄВltлід:іllСЬkоrо} 
Al_taas. . І' 

Лапі чnс.тцt. ~ають 'СОЇЛЬВ:і M~oгo~p&Ti; 
одн& з НИХ - найменша спіJl.Ь8& .мноroкрать. 

QBC.'lJII., подl.1ьНі" на. 2,.3Bir:ьC.11 парвстпхи. 
неподільRi на 21_ непаристими. . , 

Про nоді.1ьв:іСtь '[од.в:ех) .чисц (др:гиwu] р!шавІІІО '8а 
основІ прапв"" 311.8.НJn: ОО"I1I1I1ВIІІВ подj.1ЬЯО~Т •. 

І . 

У. Поmвpemш 'Шмоноro .. б....,.. 
8. Природпві ряд .нее .. ' о; 1. 2. 8 •.... 

за:ЧВПаGТЬСЯ В:У,лем (::ж вулею);- вів БЄ3RО· 
":,'ННЙ (-безмежний, ~без краю). оо •• "'''У 

І 
1) Hjlto:rll~ аод!;,ьяКl .. ~'" q:Bc.8(I! 

І. 

немає оста.нпього (-: нIlЙ6іа:Ьшоro)· ЧИCli& (""" В ., ,.' 
nьому безліч Ч_'Іепів). його .чис...1а (=ч.uепв).':' 
poc11rТь у безкрає (-у безконечність, ''1.- -.. '_. 
6е;змеЖRjс'tь~ . = Dllще всякої юри' .... 'р:она.д • 
УОЯКУ міру, - cтamb усе 6і"!ЬJпі J! 6iJIьmi):, . 
ГtЮмrтрнчн.м 06р'ЗО" прирОдньоro ряду) '.'. 

чисел є чUСЛDва ліВlЯ; нею ми а',nсовуєуо", '. 
(= преДСТ&В,ШЄI<Q) природвіll ряд ''Шce.IL. . '.>< 

Вонз. однобоКО Об:ме.жена JIочаТRОВОJ) '(-ву
JIевою) 'І'очl\ОЮ. ,:,.-

ІІрироДНі qпм&' nОт'вр'юЄ,...)· ·Та~~ИВ". ВО<> 
".УВ род.". 'ИЩ' (1). Бід'ємl!i чпсл&;: (2»', 
ДРОООВl .чиc.nа., (3). иеl!пмірпі ЧВCJlа. .та' (.+):~ .. ~' 
уявні ЧИС.1J.Q.. . .. • ,', ," r- .' ." 

9_ Від'tн,Н'f чн'СJIа ра3ОИ із д'одаf'~і~и 
дать ВіДЕоеві (= реn:Я:ГВВПі) ЧНCJiа; nротивев-
СТВОМ ДО НИХ є; 6еа·ОГ.J'lЯДНі(=а.(j~~і/чис.па::'.' '. ,', 

Додаtп!v ~flC.'U1 Д36ХО ава,; ,ll.ОД2В:'ВИЯ ·(=~}.n(:). ',' 
еід'ЄIІПВ" - аиlІ$ SідпіNIІ.ИИЯ ("':::)ljB:!t), • '.~" "" 

Ki;rькiCТЬ QдІІП~ЦЬ відносНого 1іИl~.ла ~.пr· ,".:~" 
йОГО без'Оfлядпа (_чиолова) вартіСТь;- , :.: .': 
Два відп{')Сиі ЧИCJili. що Р~8ЯТЬСЛ:~· 

зваком. творять пару ~р6ТИ'4ИХ (-про.и:, 
nежвпх) "іиcen:. " ',~ 

Обраоом зага.1)У ціJlИ!. відносниХ чиСел в оо.ява. 
чис..'ЮВА .'JівJя, ШО прост~гa.єrь:я в 6еаконечНlСІЬ 
на обидва боКИ, На ВJЙ вибtраємо ПО~il~' 
(= ИУ~'ІеI3.У) roч.ку І означуємо, Itотрий 13 Д~I 
пjюrnJiежиих. ходів будемо вважати .цf:!т:-~~ 

10. ДрООи (-дробові чис",.) можуть бути; ., .. , ,',' 
д,.і яь (1). зв.ч,Й.і &00 як (2),десятиниl;'). ',' 

, .;' 

. 



-'<. 

" 
І" 

, , 

) ';), 

Q.вичаЙІ:і дрОО1іППШyrьтак.ЩО М1Ж ЧJIС~.пь~ 
яи"о>! [~y roрЩт. зн."е~і<'~" [~y mrnу] 
Д'ЮТЬ дробону ~ису, " , ' ',' 

дJЮСіR д1..1ЯiL>М;на.: спраВ':Ж:В:і [= ЧИсе..1Ь1ШR 
менший від зпвлеюrn.а] та неспра.вжні [= Ч1!~ 
се.1ы�кK не :менШий від ЗВШlеВmta]. 1з ве· 
спра:в.жньоro дробу кОжна ВИДілити (=Вl:tлу
чити) діл;)' чаС!ЦНУ аоо преДС!З.Б1J1]f його ИR 
мішане чведо. ). . 

Дроби, що да.юTh ва добуток одиницю, творять 
. пару ВідворотиИ.! чпсм (=ОДПИ еВідвОрот. 
піст", другого). І .,',' 
'Звича.Йиі др06и::моЖl!а Dощпрюва.ТJl (=роа

шпрюватп) аоо сftор:')чув&ти [-:мвожити аОО 
,ді.1И1'1{ чис6.1"fышIi: і 3Иа.Уеинк ОДИИМ і ТНМ 
самим 'U5c..10M). !Дріб. ЩО дається СКОРОТИТИ. 
звемо гВ·)ДП.'lЬПIП.t; У ПРОТИВНОМУ ВППадЕ:ові 
він ПЄЗВОДП.1ЬПnЙ (= простий). 

Дріб, що пkлs смро .. еинн :nреJ\сt'.!ІSШЯ9Т!0CJ3 йlі: ціле 
'іиtJо [_ ііАе "IІА~еВ1П1:' 1] <lB~ RеRлаСТDВВМ:; 
.зрlб, що J1oГ'O не кожна пре'n'СТ'НlвтJt цi.'tlHr '18С3:0 •• (І 
н:rа.trssИ'О. ~ 

ДРОби а ріжнІЩ:и 3Rа.УЄПlUЩ1fl) МОЖl'Пl аво
дити (= звести) до од:иого (= спіЛЬНQГО) 

. знакеПНR&. ! 
nолп нам ~ знести 2Н8.меПlпt (-=по.а

бyrRСЯ зпаМtНJffi&, = увjльнвти дріб від зна· 
меПНКА), :w:нож:в:мо дріб ТnM аие.мєИико:м.' , 

~T дєCsrrиНtоМУ ДРОбі цілу частину BЇд.lti. 
дюємо .від дробової при ДОІІО},lозі десятинного 
зна.чка'). j 

І 

, 1) НIItI)J'fIf; о рі.Пн%' ;Hrll.loleBB~sr '. 

~
де,?,1]JПJ3It}f Зі!~Ч!і.оlt 6,)'1t8.1J ЗРtl:'fflJJИQ r.ttpeTIf8a .. · 

[-о ; 'ПД~І{В В .аЄilRПl 1:р8йl (апр. s: A8(!'fpiJ.. otat 
А .... t '8 ЧеUl та в І'а.".!Jl.ЧИ"і) nИШVТЬ .аЄСН't8ИИУ 

,~.;,.) .j~ "!"~~7 f-"j., 'І;: '" ',:, _ '"", 
. "., '; j;i\":~~~'I~~"'~~~';lr"'" 

'. і'_ 

:' ~, : 1:' 
,,' , "'.' ,.-' -,~: 

'.' ' "~; '.,' " .. -' '-'<:. -!:f 

ДfсЯ'fНнннti дріб ~оже бynr заЕілчєнвй "./ ".Ji 
.оо Пе",,,;вче.НЙ(-ОеЗКQН.ЧНИЙ) і тод; вів ',t 

,", н є періО.116впtt із одно- або бі.n:ьmе~цв:'фJЮвп1і~.:' " , !:\ 
періодом і 8J3eтьел чистий [періолОвНй]; кМв 
Ж Бін мав ще .n. nєr.едперіQД:':ТОдї піп Mi~ ~. , 
шаннй' [період6виЙ. Дріб, У srno:wy цдф~_. ,,:~~,;, f 
не повroрюJVl'1:('.Я в 'rOh1y ,с.амоуУ DОpядRО~I~_:;,,' :~~«~ frl зветься непеРІQд6ви:w. ' ."~, .'. -, ,,,,/- "-, l 
Перші цифри (~мj~Ц!I)' десятиниою ДроБУ".-:';:;">,"1 

дають його приБДИЖ8У (-набдпжену ~ <=;пе~ . і';,' " ~~:., :1 
UО'8И;)') вартість; ДОКЛЗДIfУ вартість дрОбу MO:.~ ,.>" .. ",~'>:, {: 
жемо ПОД&'rИ rількнтоді, К~'lИ віИ3акіН'4енвй ~ ~"'_~~~i~: 
.epiOДOBВ:n, Обриваючи (~перерtшaIОЧИ) дріб, ," __ ' і-
П!CJIЯ БіЛЬІ'ОХ пеРШПJ;.ДПфР. 1tJ-'СІШО йОГО 3 а [о]; " . '~':~~ 
Rруг.лиtи, а саме: з недостачею [-ЕМИ всі..;' ':~ .і 
"""1.ші 'цнфри 8iдJ;ид,уєvо 6е;!слідво),. а60, и " 
.1ИшRОЮ {=л:ишком} [=r.o.1JR оставвю ЗБ.Ури.- " ,,<,~ і 
иа"у цифру підвн~&"О ва І І, Через, те ро- '--, 
бимо nеДОКJIQднісtЬ, }Іе бidьшу Ч, од1IН.lШi.. ",;:,:\,\ 
Ocnt!!8bOrO юсця.;, отрlЩy."'О ТІ!!І 'UlИО"8~ , ','11 
повне число. у, . ' - ; '-~<1 

Не. :s:еДОШlhДВПl hGO зе.[оjilруrJlЄНlll. lІ'іПОt!ВВS: Аetя- ." І 
rвВНИ1: ДРб(4Іl JlИЕ..ОВУЄWО еЖОРО'lені ,ІІІ: бtРY't8 з. _. .-~.)./ і 
Т81: .1ent.. Юll ,'і! _a1lIil:/'t"b xUtll:oro 8n:.::1H��-1 вІ. tш;;JЦa.,· -"",' } 
т1лЬJ\Н Бi,!tаОJltur,v попрАВку.' ' • ' ~:-'.' 'І 

Чн"""-" Д(lд8.тн1 та Bi.ц'fJ.BI. uj.зі та ,:t:робоN., рРО. '-}о'- ; 

~j4Ji1j. творя:rь ~lI)lіри~ (=оtfiО~ВИЄ) ['l.С"ОJlе],1:~"О :':~,~':,Ч 
{_(чвс.l0Бе) 1І0ЛЄ, l'tвсзоmtАJ оБСВf. =[ .. x~!].y) >. -'.: 
ц.р:а:п~~. .' ,).."" ." j 

'Лло впwірliНl '1И~ »flt 1a.J;Y при:u!tf7. що .,1& ",о' "".~ 
Rожві ,!1І1& Boro .. аиа IІІ:ОЖПI1 В(;181і!':ТВ 6е3лі'l ВООИ1:.· ", ~ ,1 
"іИСс.и; і33д ТQro мnо звtТьt:Ж щl.1t.ьв:а1i: j 

, 11. He~HYipHi чис.лв., ПОДliЄ1Itо' щ,1t~~;:",'" і 
(~B при6лиженню) перШJI}[В цnфраIШД~В- " 
Н~,.дІЮБУ· . :~.~ 

ДО:k-'JIuао );!о.аа IJОJНІ:JИ1Н 11 щ:;.sОБНIJW8іРВА'''. 
( ... РЯД/ПНІ КІзтора),): що ~аnсuьюn, xesi • • 1& R.IJ~ ," 

1., ."'. ' 

1 -", 



.. ':::. 

_ .\1::; , 

, 

• ~!' 

.:~~~::.::~~~~. ~., ~_;~: .• с:щ,,;, ~~~:!':i~:'i;",~,;1,,· "';8!,i~~., ~ ~~~~dZ~;\?;~'p:~' 
21.-"" - 25:" і;.;, 

jfjcrsтl>tЛ nре:еДВВ8; еартіс,-ь l:І.є:вямі"9Сro "lJа!І&, ItБО 
poa-ріIlЙW:В: tДtде"j;щtl. які !JО)1ають noJlrJl пл. 88мір
І"'ІХ 'I1Се.7 ва ДІ;!І М<\СМ '!'ак, ЩО H~H!; "МСХО першоl 
к.1liСИ »еМІОе Б~ к6-,:вото "іис.1а .IIl>yroI масв, одltа"Jе 
~MQt(\ того чвс.'іа. 11:&': В),Ік.1и&ув ТОЙ роарlа. пе »OJlteMQ 

3"'''І.Иt.:.t~ТИ u.i ДО першоf, ві ДО ~pyrol JtlJlI.cJ!... 

ЧUeJI8., ЩО їх ~Oт.вa подати авача.йнRXИ або 
за.Кінченими дєсЯтпнu:nзrи дJЮ6амв, звуться ви· 
У1РПlJ1tи; 'шс..1&, що У виді десяrиннйх дробів 
веДj'ТЬ до незаюичеВИІ Нt:'r;tєріQДОВИХ дробів, 
мають ва31>У ·неВимірних. . 

ВиміРНі й невиУірві чиt:'..Jl'.a. разом j'.зяті. звуть
ся дійсними ч:В:с.1fRМи. 

НеЕlllмірпі '),ІС1l& ді.:ІИМО іllі а.,re6РIAИQ-'(_J.оріIlЄ1\О_) 
l:Ієtщ"'їрвІ 111 1tepeC�YU1':lO-Sf:Dі1»IF~, ' 

}f(!ЖМе дійсне 'ИСJ10ее ті_l0 ·eua,дaєn.ca 3і ьеіх в.a~' 
)ljрви1. і, [.ІІeJ!F;ИЖ:] Hel,!u»ij1z:,& "і"l!СМ. йоrо QypUMatJlQ 

так, що ,01." Bl:lwip,I:I.Oro {- освов"ого) тіла ",оGа:еИ»Q 
9дВУ аоо бf::ь1nР t,,?piHeoo* J вевкміРВ,liХ :ваltчвив. 

12. у ~впі qвС;Па ВВОдНW як квадратові ко
ріні з від'ЄМНВХ ~ИC8JI_ Іх .може:ч:о ввн..жати cy~ 
мами (=З(іірJ\.ам~) УЯ:ВЦНІ одиниць. 

У"иву ОЛПl:lВПD ОаЛВ'і8.ЮТЬ БУIЦI(ІJ) і. 

Іа j:.(іЙСRRХ та і:УЯВННl" чисел rворm.ю свмвО, 
.зи~ю суми. що nослть BtlaUY злуче:ННl"·ЧВce.u. 
Злучене чи:с..ч:о (Q+bi) ск.7J&Д&C'fЬCJi з дійсно! 
частини (Оі та уяввої частиии (ЬО: IioJlи спів· 
чинник одноІ 3 jчасrнн буде И'уJlем (=1lулею), 
ма.тимемо чucro~уявне або дійсне 1J}JCJ10, 
Два злучені чи('~'н", що РіжпЛ1"ЬСЯ ~'1Ь1іR :зна

ко)! Cnin'lHH81l~ уявної чЗ,crnпи, дають пару 
сnряженнх (=з.1у~ено·спр.яжеitRХ)'1Исе..'1 (а+Ьі 
та a,-bi)~). : , 

І) Спря.еявlоІП ч'нc.:rамп 3l:1yn ЧIІО::То та.о. тш tuфа. 
и,,: а + fi 1'4 12 ~ УЬ. At' УЬ - J1t'Bu»JpRe 'н!CJlО. 
От(! два "tIНUА1ПО:ІІ. ,»osєпо 'З\.ІІРWDDатв .их: jJ,;)'''іепо-
~f1p"BeIJI УІІ. ueb1'l»ipao-спрasев! чвсц.. ~_. 

,І 

, ,Дpyrnв ііоріnУ. cy1ol1l' .,,,,Jjpati~ _IІіВ'ШН-' ,,' " .-" J ;,\ 
ників обидвох частив спряженого ЧRсла 8веrьc.я . -,. .,.' І'} 
йоro без\оглядною вартістю. (= модулем) " ~,'.C,; 
(Ia+bil-i.-bil-ia'+b'-r)" . -, : 
г~:метрично (=о6разово, =РИCj,mсіво)' а'ясо:. 

вУЄМоз.tyчепjqис.з.аЯRточJtвн&nлощі[rавса. 1)]. :.t, ' 
у (-ВУМ8.ді) ПРЯМО}tУТИНХ співр~дних [Де.. і 
карта!)]; рисуємо пере.хрестя іДекарте.] І 
[=доі прості, по,е"У й croрчозу (-п!",,,,о"У)j., ,І ~ 
й вїдан&чvємо на ПЮУу відтинки, ЩО відпоm- ~, t ,~ 
дають СІІ{ЗЧИПИПМJrl оБИДВОХ частин муч HOt'O,": { 

1Jима. Точка, що ПРОТИJ1eJ1tнs. oce.p~ДE~~ ",;" І :,(~,' 
пєрехрєстй (=НУ11євіЙ. """почаТКОВІй. 'I'O'Цt. -:~ __ ,!' ,,' 

'YJUIJiДY) [= точці пеperищr да ••• ІІрос11!Х).,. ',',: 
u6разо.\!: даного ч:ис.'!&.. - • . 

3щдаm ДВІ прості називають осямИ СП1Ji- : ".' " 
рядних (_ KOOPJIURaT) [ук.lаду ДеR"рm)." ~:,' 'о; , '. 
t.aMf: nooe)1Y просту - позеИОJ) Бісс!)"} (--~o- " 1 
сю Х, - 'iJіссю Відрі~ви!); а СГ?РЧОВ'у-СТQР~ f 
ЧQВQЮ віссю (=В1!.:.tЮ У."" ВІССЖ) :РЯДНИХ). ,і 
Відтинн.в па них називаЮThСЯ Декартів,ськи)(в.· " '. t 
співр-ядии:мв ТQ'iJtВ р і ЗВ8.ЧУТЬ 1Х' тав: {' 
р (х.'у).,а """е:х. відрізною (=.бсЦ!{""Ю)', "І .-
у-ряд"ою (- ордИ!!&тою) д&но! тo'iltH.' -, І І 
у u!ди~еIJИО до М)'чеflnZ" "всед ч.всто мжyn.. IЦ{J .:' f : 

Пr,"'''wа ІІі". _ вісь "іАсвв:( ЧяCf...:l (=-дІаси. a1~~. І 
ст';;ЧОВІІ.":::" ait1> уя1J,;U!: ЧV''fЛ (""",..ава віСЬ). O~· ' '" ';,:';. (.' 
"ІеlIЄ: "ІІІІt.llО tI + ~I' !іАв спlер1Ul.si (а. О). _, _," .; " 

npoct!l., що сцо.:Іj"'iуG ОСЄ:JИ>AО1І: lІ .. е.ре,.~._~~~~~.ю.. '"', i'~ "; 
111':6 а 06р&;\ОіІ: JlA80f(J а.,учtП(оfl) .. С!І ,,~, ........ r - .. 
віЛан .. npo),iue)I 1"01 ТОЧJ(tI; !OfO доежвва no,1tU і· 
€iез'ОГJlSДНУ 83.ртlсть (== Jlод..'lIЬ) відПОlltAИоro ~учеl10ro ~ . ., t": . . " ,~ 

"~о Чіl\:.JI8.: '~~~.' " ',:"'" , .' , lі 
~.G.IUII. . .-.. ,i;,. .... ~!'. І, 

~~ ~2 .. 3- і •. Bl!:.I:' 0;111. f8 1.1. ~ ~.: ~~ ~: '.~, :::~j~, 
ос1, б. bW. ОДИ, -; .lc~J)_ :',;.:' \ ': :', ,'ІІі 

"; .~"~i~ 
"-;, J! 



. ,. 

., 

". '~;:. 

. ;;',,: с .• t<:;i:.J'J,.,.. ,.... '-.:J·;i';=_·1::~ .• ' .. _,:.:~:. .,2" i);:~:~ ... ~.;: "'iJ •• ;:~~:~~;1;~:ji'~j~~,~~;.;,~!fr~~~~~l~!2~t ". ............,~_ ... -c--'-"._~.~._--""--~ ............... \;:'~_ .. ~ ___ . _____ ~~~. ~ . ''''''. 'о •• ~ ,'. ,< .. 

/. '] ',f::e", .<, ~~, '" .~.' g: 

1'] 

- ,~,. .. , 

t\y1;'Sb, J/І(НЙ?) треба О()(!-риуm прозіЛ.иuа DJЮКіиь 
Uy'leli'oro .. пиа Під, масно} "<:1, ЗВIJТЬc.s а1ДХ)l..:;О)l 
(- оБОРОТ,Оlt, = И3~ .У70_;, <= .. pCYlle~Tall., = a.w- , 
1rJt!:rулою) a.nГ;НІОГ~ ч-ама: ":-" ' , " 

Q+bf""""r (cos:ф+і MU.)·;'.IP=~ tg: 
&:У":lепі 'fИCJ!& ,,~ожuа T&2t BB3J!Ba7B 'b(10POT6BJ/iXII 

(- ВJ!.11Рй)[);.lIВ:r: ..... )! BMlI'{BtHI)[JI Й 031'18'1ІВ1\1В C")(~ 
.10)( Ж,wУf«.8'): .'. , . 

1'f'=~ (OOSIJl+i .єш'Р); 

·1'.-'flcr;r::tз о6оРОТ,?)( 'JI, aQy'le:ue чвсла, що )[116 )[0' 
д1ль І. 8'Ben,tJJ С60рот6ВОl) (= :uапрй»:r;~'ОJ() ОДВ-
I'JIJце,ю: ' 

l,,~OO6IP+i ш.'ф;. 
10ТО ООр!!3' .1Іежиn' ва ~бводl (lЛВ ВИ'lпоrо l\.ОЛlll= ,.р)'. 
rO\l '-V'IltВ О. :про.івс» рJпв» Одивці ДОЕЖ1'І1UJJ. 

БЄ1НJ'1ВПВ l' і ІР -,ЦЄ біrУВСllJ спJВРЯД:Uj TO'lklJ; 
11 ~CЬOII} t51:"1r:~;:nм-у )'кзз.Ц1 лола,-!!." ПОЛОВіІна до
~e)[oY 0<:1 );;&{І вазву б~ГУSОflоl оеі," n nuч&:rко:в:а 10'11\.& 
- IНl3Ву біrУИ4УКJаду. 

R(!ж;в;е ,1І.іIlС:П!. '1пс.::і,t>bЄ nna. ,,6iAIomerre (_ паШI'lJl6пе) 
ПИ):l~Ь ,..никим '!ІВ~ОИ. да(l алу'!!!и!! [чис;rо&е] тІло. 

ВВМіриі.8 !ft;IIВ)[;p~f. Ailt 'ві та 3Jlучєнl числов! ri.JJa. 
}.ІА.<ІО)( :узяn> це - алгеБРИ'lпі ['1цQtОllIJ ,-IЛі. , . 

13. С1бірку якjI.ось рі.е/l (_ ClUIaдmmiв, 
=.=,е.пеlleнnв) {.ПСМ, ",.ОК). щО ... ють лкусь 
сшдьву ПР!ffiМЄ1'УI(- поана.у), зве"о .. Пожи
пою (ЧИСЛОВОЮ, ТIj''lКО1Юю •.•• ). 

.мВОЗl;виt ЗВIt»о nt!реJJіЧifМОI>, KtlJfB n СRЛ&ЯIl8'Ц 
1С000а ПQRукеруиатв:. oUlte ПРJlltJlСатв ОЯВОwОll:~ 
R03Ha'l1l{) Ч»~RJi I!Р~р(tДПhOr() ряду; тоді м.1:а: ){ИожrН'fОJ() 
та PJ!JЮ)( '1псел панує AO~KOHa.!l.li еіЯПОflfдВІ~'t'ь.. 

Ho.'JH ,.1{(1СМНllJlаІ Ї;ІДаовІдноств: не моана дос.яrra, 
)[И$1(О вепере.tі'l:В)lУ мuщrииу. 

Т"",- tсчJt1 (- wl-:цt) It1!О:а:ИВ!f, ЩО в xo;aBO-)lУ. %O'j 
(ів а лж K.~.~Y оltру,жєнню {= с)'еіДСТКI) п WfСТRТЬСЯ , . 

') IliJ(~B: о) J1па ': " , 
') Л.((вренЛІІ: Ж:му РКО (1824-18$), рццо)( 1в ЯfЮрова 

ііі r U t.'1IrBI, nроФ«:ор! J!ЬиJ&С1>r;o1О упіверсlttf:tу. зі роді 
.fкр.иJиець. OAB8.'1~ I�-іRft.e.. flucrупаь пк nwur.. ' 

,~, , -'~"~,: 

• : . .,-.. - 21. )~"',. :і . r,._ 
" ,- ", _d~}j, :~ 

(= е) ЩО! 6одn:ll (\~Ilа IO"U: 101 jfЯ~ИИ. ~~~o -1'~~~o",~":~-",,,:: ~'. ~~'.' 
(= вартістю, = 'Ч 8(.10») 3rуще.пnя. 11180:Е.ПіШ •. 118 ':;' 

~e»o. ЩІ"І • пtA іН";ущу~н.СI1.~е~еН1'~ "V:B~.~.;,.;;,: ,.'_ ,_ ~ 

" . п~ ВЇДJtОШf!вшl '~. ~~opцit. ~~ .. ' .•.. r:~ 
14. П~рjВI1J01J.8.m Дві Ве.3IfЧИНи'·Q j {X~e.:.· і" • ,;;.'; r~ 

ца Ди., споcoriи: відніУiUiЮП& Q - Ь ati(\· дu1еи: ~ і,: 
НЛМ а;Ь, дпа. 4.; Б цьому другому В.І:Ш~О~ .",~,~; 'Н 
ГОВОРВМО про відношення. (- crocyИОt\J·ТИХ ,' •. "~',",:' ~ 
ДВОХ ЧИсе.'1. llерше чвc.nо· \а) ~8.Зива.є)lО ~O:, <'- '\оу. ;.'!: 

. ~ііяе~:~;~~.-; ~~~&~;iC-;Ь {::~~i~:~:~~)_, .. :: .~il:;,:~:> ~ 
відпоmенШІ. ',,',,\ "',0'0; •• ,'",,~ ~: •. ~ 
Коан попередник бj~'ІЬіІІ1!Й Бід ва.щупи:и:ка. < ~ 

маємо ростуче вi.rщ~w~tur; :В ,щюnm~о~" ," \ ; 
ра.зі воно сnада~'!J'~'" і, 

Відношення Д80Х 'ШOOJ1' звet~ Пі>осrИ1t ,- -.".,f- • 

(а:Ь); niдпоmепnя. :в CUaд. ЯЕ9tO. ~~:",; .. ;;.Y5~· : 
більше ч:нсел. в а.'10mене (а:-,Ь:с: ••. ~. ,Z, f.];~ -,' t 

, - " . ,,;., , ,. Г. ,,"> ~ 

16. Порівняння ДВОХ од~мв1п їи~шеu:ь_..... .\ 

Ha.a:В:B~YO "~ропорціG~{ a;b·=C~d~i·~t);,;' ... ,.. t 

вона мм два крайпі "члени, (a~' tp та ДВ8< .,'O_~~! 
середущі члени (Ь. С); 'l"a.К& .npoUopD.U1 ~веThCИ ~ ~: 
простою!)." . , ~' , -', ~'v . 
Roли "'ЄIlО два ВОС1уШ! 5- ря=) 'I1ICЄJI:. 

а. Ь, і • ..• та А. В, С, .. ~ то ШЖ ниl4И ,JdО'Ж.Н&' 
ВС1'&UОВllТ,И ПРОПОРЦіЙНі~rь' у "nLШD. ~I: І' .> :': 

ВIШ8.ДRa1: о 



,,' ;:;-, 

, . 

"~. 

;." 

(1): З одноro' до ~y;o~ Ba~ ~ерех()димо, 
та.к, що веі I1лен:в ОДНОго. МНОЖИМО тнм самим 
ЧИННИКОМ ПРОПОРЦНІ:НОСТВ; це пр'яма ПfЮ-
порцinиість: : .' 

тоді 6: :'., 
A=k., Б=kЬ; C='k<, : .. ; 

І ".' 
, ~бl.У'І1і 

а:Ь:с: .. :.= А: В :С: .. , "jXШОРЦШ; 
/ 1=; і}сі: ."..,(; ~k. 

f . 
,- дло.ааа 
вроnорцщ, 

(2). Дotiyткu котНОI napB вілnoвіДІШ:t чп-сел: 
O~HaMBЇ; тоді маємо BiД~OPOTHY nponopцiR
ПlСТЬ: 

.' ,аА~Ьl!'ё'tС= ... =m; 
тоді перший 'наступ прямо пропорційнИй до 
ряду ВідооротнО<)Те!! другого наступу: • 

. '" І 1.1.1, '. 
а Ь.С . .. ~A:B .С.· .. 

, " 
1 . І І," 

а:л=Ь:fj=t>с=· .. ·=m. , 
, І. . 

ГеО!,!1rР:Н'Ш]f)І" обрлзq" Пpslмоl проаорціlJВООТИ $: np.o..:
ст •• 'Jнія y=kx,.lIt k, (!)IВ'ІННlНН!' nроnорцJП.rости. 
ПОll.lІС спіВ'ІllIf8Пf> ВUВ;ЗУ npon:o!; оtlра:юМ'lІі.'UIОJ)QтВоJ ' 

, 1- • 
nрОnQрцtйиосrа 9 pillJ]06i"fH. rіаерБО.ll8: у,=_,; 

І ~ " х 
ЧВC-llfi. lIі.'l.ВОРОТИОСТК янах 'l'RОJЩf.l:o apaTVЄfI$'IH'y tIPl.t-

nnрtlію. е rаР1llUВ1IJИ& UРОDорцrйиі: . 
. , І ! 1 . І І. 

a-і"Ь''''7 с -7' 

16. n роnoрці., ~o ".є оди"ові еередущ; 
Ч.'Ієпп, зветься беапереривною: a:x ...... x:d; 
варпсть сере.дуЩО~(І член&;'- це .середуща 
ПРОПQРUНl Н& [ве.Д~1{~ша] {=, геометрична ce~ 
.редИlЩ дно! крайні%: x=I!Q.d. 

" ." .' ".' .. , 

• 

2~ .• ...;,;;,~;~'. ,. 

І •. оо.перери.иоі. арl!1'Мemчноі upo.op1!\l:· 
a-x=x-d 6ТрИ'Мувмо в.рйтмет:нчву сере:'.:: 
диву ь:рaJ!иіх [= имовину Іхньої .cyJШ]: .~ ';: ':' 

. ата '" ' 
',x=~:~-;· 

АР!!f"е:rичву середину БJльшо! \ кiJn,.ооти;·, .. 
'1нce.n: звуть' nересічч~ тих uсеп:;.-,; >"" ,.~."/:, 

'':' аl+а.+.,;'.+а. "';;!'~ """ 
n"--,· ...... ,\ "- ':; 

Із бє$nе-ре-РllIlВ":'У Nірмо~lіиol nponOpцtl; 
], І ".]'. 1:·· .. '··' 'о' 

',. , 

:а-Х""",Ж:·.~7 ",. ~ '" 
GIPBIf}'6VO nодlБИ6 гарw:овійuу серє,llВИУ: 
-.. x_~.~··· '. 

1 4+d~, ": ' 

17,. ОСіЧНCJIю-вання четвертоro "ЧJ1ен~ просто!~: 
геоМетрИЧНОI пропорцН а ТРЬОІ данВХ (- чет .. , ' ',-; 
веРТОl пропорціЙНОI [ВМИЧПНВ]) це завдаи~ . 
ТРОїСТОГО правила; і БОНО може бути rrpocre, 
або з.-,-ожене, TaRi за~дапnя fЮзвяауєJ.lU ПJ.J1ЯXQМ 
З&КJJ.ючуваппя aGO ~ерез nponopцiL. ' 

.::!·~81Ь СЮ.!!В V. 1:1.: pa:L)'ROE." -Сві:!.и, 
~w:lпіж')! :а рu.іувщt пер~с~ч'; о' 

\'IL'PiB;'.nu.a: ~: 
18. Спо.'IJ}-Ба дію% Mare1da~~:g-R%, '~ItЬ" 

3НtlliOМ рівности. -, дав рівняння, Я1tЄ може . 
бyt1Iвірве: _,' . """' ." " 
, (а). д..-,я ВС\1' ваprocrей '. 311і~uи.l 'Чи~. Щt}. 
та" ввступ,ють - roдi це тотожне ріВВЯІІІIВ 
(-. Т-Оjожв~(а;ь); , ' .. ~*":-; :;. 

(6), ТілЬЮІ Д:JЯ дея:к~х вapтocre'.i niі "8araтr. 
RИ1_ ЧИCCJI; тоді 3:!ає:мо У)(ОВНЄ РІВНЯ~В~ ,або 
К-ОРОТ1Ю: ріВНЯRВ:~. " , " 

, .:. 

1 
у 
сі 



" .і' 
-~. 

" ' " ' 

~'<.~~ . ~.: _;;,~.\::,~?-;~;. J' ",'",::-._ "-,",'; " .0 ~', •••• : :.~ • 

.. '-~-' -~~," :;,; ,:"1:;,,;;::,, ,; :~";~:~~, y~~~: ? ,};" ~' ~::::,'", ~jL."'5:'~'" ::l_--'~f)" ';'~~"1~:.г':"::-:,-: :: ' 
3(lX~f~',,, ',: ,.' j:;:.:,,~,:;'-'-q<',: 31 ,,-'-,' :,': "':', ,'>'~:jj: >. 

о' ,,' 
;н 

.-J, &p-tOCТН, дЛЯ яс .. в БФН'~'~~ с'DОnUЮSТЬCЯ) oo.pТicrb певtдоиОі. ат"", ~~~Ha ( ..... »вe.дєn&)· - . ~ :', 
[jМOnge] рівняння, звj"ТbСЯ- l\оріИJПIИ ріВ. В рі6ВЯПКЯ:, справджує (- БДОlЮJlЯЄ) його., - '~:., ,.~,!:~., 

. ЯЯnПЛ. , J ;:. ' , ' • Роамзуюч.n рівНJf.НПSf, вккОвуєм.о· па (~по),' 
. СПOJJj'RУ двох ьНрз.жеuь знаком нерівнос:тв ",~ обидвох його боІі.8.Х (':'::',СТОРОВ&І; ао обі р'vч~ т. ',-
t> a.tЮ <) звемо нерівпістю. . ЗП. DраВОРj'Ч та ліворуч) о.iJ.иaJtові аиіви; 

()CO{i..1JlВO 3: переносимо поодинокі 'Члени.ва" ~ 
19. РjВ1mНRЯ д.iJnmo па: а ,;не брІГЧ)1 і 11 пе· ПРОТКВПНn (~друrnЯ) Оік; aBIf'l8tlHO відомі на ~ 

реступні; між. ШJМИ ОСТJ.пніми заrtЧ&Ctїmе ло- один бі1t, невідомі на друПІ.Й, ' 
дибуються такі роди: БJ!.t:.1Iадвичj, л:огаРН1'1:І:ові Перед розв.Ч3f\ОЮ ~6a ріВНЯвня ,звести 'до" "" 
й roНіОМетричШ. ' простого (=- иоР)t&,льного) ВИдУ" о" 

.А..1Jre6рИчні ріВНЯНвя дL.1J:Л1'Ь(:S{ па .вим) рні Пpocrd. (= ПОРМ&lrЬпs:lІ) ваА ріеп.ей O:~+ Ь%";";'" 
та неВllиірві [= БМВ невідома ВИC!VПas під tJ . t ,-
Зl!nЬОЬf Rоріня].. . .. ;':. : \1': xf + '4 :r --'-0 -= 0.. : . '. .'." 0_ 

Рі~вяннл {Юзріжнюuмо да.."d ПО кількоств . РОЗВSl~RA'· ріUШJRИЯ бувм 'док,п&дна а60 .-".~,. 
иевіJI.ОУНХ (рїDНЯnНЯ з ОДНОЮ невідомою; 3: прпБJlllжна; до}t..'1!\ДБ.& розвя.з~ я~я.~ У 
ДВОм&, ... , а n невідом:имп)l) та ПО ступням*): ВшtірвоуУ виді ,або ~ nei:H:l1flpН1l. (=кор!ие.ва.) 
першого. СТУШUI - л_війні; - другого - XB&~ Р.eJ:I:UЧИН&. 
драТОВI; Tpen.oгo - Rубичnі; четверто.ro - Після ро3ВЯ3а'ННЯ рjвняв:нялерл-..вод1fll.опере~ 
д.ВОRВ8драТОВі. І вірку (= npcBipJ\Y. - свр?6У). ~и ріВ-
, РЇВП1lППR вищих СТ)'оеlе .wо~tИ. otIі'Я»:аru с!]Uл.ЯОЮ· НЯБВИ розвяаано добре. ТOДl переВІрка a.ro-
8Меою ІНІЩКІ (-8НUltС1}'пееniJХ), .kfz: 1JШ'lІ hCn, джу~rьcл; ЕО/ІВ ж.ми ~роІ5и,лв П~М8ЛRУ ("'":'UO-
.гуюТh па YB1Jry: lJpo<:rOt"ryn iJ':Bi [= ІІиіD ступlll1. - /'" мн,лR.Ч.НСЯ). то 3 nер.ев,ркв В~й,Де сynеречИlCТh .. 
npoeTt ЧКС.101. а Jtp!M 'f(!ro nlд:вopOтtll та ДВО'l.ll· 1:.1 ./;і . 
(7' впщl). РівНЯВ!!'l <1:!ler:ьсл: nіЛВОРОТSВIІ roл:t,1to.JА :{./. , 
8lД:вОfЮrп!сть кожвоro :&010 в:оріsя в Тtж мрі&е. p~,": 21. Рівнянн,g з 'KiJIbR01!a lIеЕЇДОИИИR твopaть~; , 
В;'.ІfВЙ. ДЬО'ревве рі.fl~JI!f!'Ш 11ІМ IІвl1: х" = а; I:Uln~. У1\.лади (= систем и), які можуть бути: .' -;- ",::" 
':o~:n ЙОrQ »I"DI..':О,Iіі:, Х· -І, зnе:.wо рі»IИНIЯЯ» ,п~~IJlУ ~зпачеВі [= стільки рі~НЯИь. ~,.ие8і~: 

, .' .~? /. J 
PtВВ1!ВВЯ ІіО$е б)'ТИ·!а.sе rоrо.flИм k6G Уе· .. ііо.flЙ.; _ ДОМНІ; . ~"-

у І!:ЬОIiУ остаппЬО»у "~tlMN:Oвi треба B~;aa 1'1« р!»> неозначені [_ менше· рівняи:ь; .як не--
UИМ 1 • .11 ЦТ В· І У ~a)_ ВlдОУИХ];' . ' •... 

20. РО3ВЯ3Ilтн·j рїВаJlК ... .іі:~·.:.....· звачить: uєреозиа.чеві (= більше ріВЮI~Ь" ЯК, :. :'. 
зпайти ЙОГО KopiH~ (або ~,iBi), то 6 то таиу евідOJLllХ); . " •. 

>'~" . (6), згідаі аоо суперечві, ". 
І) НJ"OJIИ: О О.1ніО, О Jtnn:,. ," Иf»іАОNВJ.J 
'') H~: по C'J'eIIeaц1 (Степеаь _ IІИc.!l'.д діі etеnеи.). , НаRЗ8Гальиіmі уеТОДП розв.яЗfl.и укладів' ріВ .. , .. 

в&ВВВ) НЯНЬ є: l1ЄТОд' Dоріввюва~ВJI (-=поріввянlUi)' 
") Ром3tJsпя ( .... РOJел,)·tl.auП:r) - 'l:внвіcn.; РОЗI.IJJ~' А піДСТАв,люваВНJJ ("'" п~ста:в.n.ев:вя:)., При t ' \' - ВПt.!ll.1 j>OOМ3аUUЯ, ont:e Вt,1n'lBItI.. ;/ 

:~.?) , ~~-"" 

',~ :"~ _____ ,.:,;~_'>~"'_i _____ '_'_" __ ,_.,;...",,~_~~..,..,""'=-:"'-:,,,~--!"T;J~,~~,,:,r;;!~,~!,~.,',:1'i.: . ·"·';·:·;"-~:";'~:;"~O'i_":-"':-==--:':""':"" ___ -:::'-:~~=~~"*"'" .~' ... _:~_:;-;3.:<:._ ... : - . -~'.:. 
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., 
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<>_'_,;-="--" .•• ,~~ .... >1 ~.,,:: .. ,,::"2t:.' 

І 
і 

J1~aд8.:X лія.іttиих рівпянь (= лінійних yк:.taдa.x, . 
м8.єко ше твкі O&pfui методи: метод ріВНИХ 
ОDівчивників і метод веозне.чєЬ:nго ЧіІВ~ 
внна.., або роавязуг.мо Іх Також пра допомозі 
означввків. 

. РОЗВЯ3J\У IIpQБадщ,fО тaR. що позбува.ємося ' 
одно1 вевідоиоі за друсож; ( ..... еліwіНуєМо. 
==ВВ:КИДЗGМО, ';"~,YCYBaЄMO поодвною, Heвi~ 
доМі); накінець іотрнмув:ио nис.nідне· рів* 
ПЯRВЯ а однією Тількв невідо:wоn 

22~ Оапа",НJ.IIЕQМ (_детер)(l1tаIlТОJJ) lI·ro nOpJIД1tJ 
31!~}lO Y1t:l8.1, n· f"1t.i01JHJHtiB (- e."I'flVttlTl!I), я.m J.11J1OpJf..l
:кoe!~~o 11 пв.е.дР!lТОИ)' Т8б.11J1ЦЮ (= аЄIiУ). иіА3 ...... епу 
ІІРОСТОD<tДПRWЯ рв.СIІWИ, ці 1:.::H~)I!eBTЦ JJістятьCS! у p.t:,:l.ax, 

, $ C811fe: 1'1 стоsпцй 1: {=СТОР'ІОIlИХ, =ІІ1J(lер(о'lПВ," r44o.l}. 
Тв n l:Іір ш вІ. (_ UoJ3ЄllfBX, - nозДовжнвt, ""'" пrю.!t.1lmllll1: 
РЯДІЦІ.І..) Від rvріШРJ:,QГО np.oooro до Дo.'Jlmаюro "leoГI'J 
роту ОЗИИЧИRке веде rО.:!ОИIІ& J;O(':iltI': 1:1 nРОТutlВ1tй 
(іі" іДе nо(Н"Чеа JtOCI!:B&' 

03M"Inn~ P01l-ВI:ОВ!іЄI!fО ПО- склаДUП"JJ мтрого аеСіудь 
p1I"l1t;S; !(іКВІІ "ШВО)( ·щtШI)·€VО піД'О<lJlВ'І.8ВJtя (_цl.д. 
дtтер)lJН!іНТn, = )(іnор:о) Иі!Ж'І'(ВI. [юрядж.1в. 

Ottll:10'lUt розnквеnнв (,\!rщ'l'(ии;:а еСУIІІОl"ln! = 1·~·3, •. n 
1ІПР~1іn. ,3.111:1. 26; Иilll!.ивq І1 ВПХ 8 доGYt,..:ом n си*А
.8вкіє, ііі RQ.жпого аи8!ІWI 1'8 RОЖВОro вірша ПО ОА
ИО}!У; звек JiОЖ.8Q:rо .lЮдеПRII $ +.бо -. artдRo 3 Тlf)!. 
ЧВ "Чпс.'10 nepe80poTJt! {_iIHleptiB)У ряді nОttaa'lиtt11! 
[= ІІЩЬJ:::" рвві!! иищuS IICi.ll.V!t'iU ім П+:~Л IIJflt'lи.) 
нарвсте а60 вепариСте, ' 

КЩlдре,ову 1100 np$l)j'O"~'fiI" Т$6JI:е:цю, 21 поl JJоzиа 
(у]творn,п БU!1>П11 };"І.~ь"і,'t" О:Jnа.'1виf!!» .веко )l1i1 рицеn 
(о.:- ЕОШt>м). Висотою (_ рав:rо-ю) матриці е ПОРИДОІ 
иаRввщоrо- озиаIlJlВJtВ,.$НutЯ »O-:І!:.IІІІі. отр:е:ма11f 3 мирицІ. 
t..6.,аЙ ве $ В"у11еІмІ. 

!!З. ОСВОn1іе tnерджепкв a.:a~6pB < ..... ТЕер~1ПLI 
ДВ.:f&.кбtрл) ') Jifl1f:e, щО "".<lЄ t..!Іrе6NIЧПЄ рі!!I!JlВ8Я 111 .. 
"op~nь 1<1 o(k;иry 8111'1е1іIlІ чиtu.; ІШ(;ИОnОХ' Із 1і1І0ГО та
"мП. ЩО Р!ВJI.'!ВUЯ Шl6 сtі.'fМП Jtop!ni:e, IO~M ОД"ВПІ.\Ь 
Ma~ Яоro Cf},ПjНЬ, О1'"Же .r;оріпь рів.Ш!1J1UI n-ГЬ ст}'пгя 6 

,n~!JJ:рт!СВПD., МwоrQ'lJlеп рів.<lЯВВS [-=JJJнвй !.'Ііс ріВВ.QПRa, 

" і-' 

24. ЧНt"."а, що йдуть (-- ~аC'f7пають) од.ве по 
друroму Б JU\OMYCb ознв.ЧЄНРМУ П~pядRОВl~t ~,: '. ;1' 
ряrь наступ (= ряд) чи .... · '~ .. 



'.' " {. 

. ' 

. [. 

і 

,,~. 

І j 

І 

,'" 

, '".. ;, [" (, ';". " . 

.. і: '<':;"~~' ..... '.' '. :. \::'''':''~';'M.;i.;)};,!,~ ',.: ... ~ 
II>Ь'Х'і"Гі"/;';;Ч<''''''''~ /{<і' ;,,; З4 . ;~~~~:L:;;;<;.i;;'i;:;i5:i'''''''''~;13~5u;::~~i:tX;:'l~~~''''~,,~.''''~.~,.;''~';>·,r, 

'~ М03.аа .. овор .. т. :na про НВСТуп (_ РЯД) 1'0'01., 3(ііЖ!>іcrь Aoc.aiJl$ywo на оевое; no.нн •• 'З·tiізаоtа:~;: 

! :" "-.. , Ha~IIY" (~ря~) 'B~.a __ ~oro б' І 1 .т.-,' " 
"' "'U!......, "'01 ...,.; 9 ':"'"'~ .. ~ t1 ІІЮ Jloayn. :1111: аеОиІ: да 111: AO~T .~ ~ .... ; <"., 

.' ll.п:ена:мв (= .в~разамн); визвачні $; перший . 20. 1з ОR~ШlХ p<J:діВ рядів a~a.дMiYO-· ~:' ," І: . 

ІіІ [!',':; (=ПОЧ.tlТR6впfl) та останній (= кінцевий) член, Аритметпчп:в:tt поступ [ __ ріЖН~ця Д1ЮХ' 
. П.РНІ;ТПС д.,1Я об,чпсзюва.пня чве.,.''Ш па даному 

УІСЦ} наступу ПОД3.f;fbСЯ в aa.ra.'IbBOMV ЧJIекї сусідніх членів I1or:rlAНA]: " "" , ... " 

Н ; ..' Геометричний постJo'П [=ча.cr:ка,ДВОІ су .... . 
аС'!'УПН ді.1JЯ'I'ЬCJ1 ва: заRіП"Іеиі {= АМП В . Сlдніх "Іденів постійна]. 

І; , , 

І 

! і 
І 
І 

і ; 
] 

, ; 

инІ закінчене :чяс.10 . члеПів] і безконечві 
f = Rо.1П n ша :ч,,1.еiriв 6еа.'tIЧj, 

Наступ (~p,(д) >.!ОЖ' 6уТ, одаостайний, 
8. С&»е: ОДDО~йRО РОСТ3"ЧJ,l! і одвостайно 

спадаючий. абоХВн.'lЯСТВn [=RОл.и.р&аpDC1'e. 

8 роз спадао). ' . 

Дз.лі J],і'ІИМ() ради на обмеж-е'н() й. необмє- . 
ж.ено l.Ю~і> снмаючі й ~Нl:IJIЯL'1і; в першому 

~нпаДI\С:В] Maєy~ ще рядл Одн()60КО~()(і!alе.жеві. 

І т(j аroри (~зверІУ) 860 знизу (-здоЛу), ДИ •. 8. 
та ДВОбоко-ООмєжеиі. 

Н~С'!УП., ЩО ~8.Є "'Ідени НfШерє:м.іну додатні 
та BlДmtBl, (:: .напер~м}ннnй (=а.:Іьтериу. 

ю,.~, І' , 
На<.'1)'" зветься збіжним, КQЛИ Яоro ч.ленн 

маюt:Ь одну ТO~RY згущення; ДНБ.13~; BiJ,l роз

Оl:аший. - у противному ВИПМІюві. 

Суму беЗJIіЧ~і ч.')енів беа:кQнечиоro иастуny 
.з~МО 6ЄЗЕоне,ЧИИ:М рядом; віп з6їжвнй, 
К-..1.1П NЯ С:УМ51 G 3!U'j~чен()ю ве..\ИЧПною. J" против
НОМУ разї Щн р<?з61ЖНn:Й; тоді йоro сума уоже 

бугн а60 беЗRОН.'НО ... ,"". (j + * + * + 'І + .. ,) 
або нео;шачена; {І- 1 + 1 - 1 + ... ~. 

. :' вищому aв:a;!~ Відрі~ПЮЮт", ріжаі J!"ДИ збі&косrв:' 
tWa O~,'JIJ8! й ;еіДJlqcпу; tW;з YMOl:!lty 11 у.оеиу; ОДКf>Crв.Аиv 
(= P!8.!1.(1JfJi'SY), 11: ~ю.ntlrx:tаntl'у {_ яері.ВНОМі,РВ}). • 

. Пра rCOWe1:PB'IflO\lY З'Яl»tlУИRИJ) Мl.и.пOC11l psjtl.в 
roВОрIJІІ(; ПjЮ' о~сяг (= ІНіllО)· з61жноеtR n 0"'0-
ІІl'8Ь Л61&ВОСТ8. у , 

,О.Л: __ 

.. ~~: ,.-

АРП'tмеtп"Чиі Р.If.1:В в'ищв~ OOi1saKllI; 18 В8); 
OTpKMyO:110 ря;tв РІЖ НИЦЬ, ЯІН $ 1в.:нl:llitl 8> c.tIX.M8, 

ряд.вliИ ИЮКЧilJ ПОРЯ.1:Ків; uер<>ДОСТііИltіS роД P~III'IЦ1> -: \. 

аРНПН'11і'llI-И! поступ, а ocrаниі! 3.1tQХI;:НКЙ ІЗ .OДII&W' 

сах 'lI(є,n. 
. .', _ ., 

Лрнт",етачні рядв ВВ:ЩВJ: noрядк1в МАУТЬ .Ц1)-фlr)'~" 

роьв. (= wиоrОКУ1ИИJ) чsеeJi (rрВ~),fПJU,- •. ЖN.tt·" 
і«'ТQlIВХ, n'нтаr:УТВИJ:, ••• ). " . , '. ",':_. 

Гермоні.Йнв·' р.ffЗ [= U)'Ma від.Щ;РМВocttА 'UlЩ 

природвьоro ряду). . . ' . і .' .. 

ДВО'ЧJ!СНО8ВЙ рЯД (= ряд дВОЧllЄВ8. = ряд Н'ю~ 

IОВ/41). ДSОЧnЄВ }-І'ЮТОВіі) r~ JЮ"$ине~lНI у ~. 

СТt!ltпа ДВО<4,1f€КS]. 

ВПН,lI&ДІНІ'ІиА РА,:! (= 'ро;нтяенвя воuа.'lu,ИЧ(jІ 

Ф>""ЩЩ, 
ЛО;41Нtтм6ввй рИД (=роаы!>є.пвяя ,10rap'II:rJIIYJ; 

ГGніомеIРНЧИ~ ряди дЛЯ "ш Х, сов х. 

Цвклоwеtричаі РЯДG д.::JЯ arc sin х.'. , '":- ~-. 

РВдВ ТеЙ.nер.,) 11 МН.ІІ [ь] оре ва ~ (""'" pn.aaweHB"-

3ВІ"іІ..'!.ЬПВt функцій]. ! , ", ," 

(J'l е аЄВІ> ві ря дп (""" '.1ЄИН яКИ): G СТЄI1е:ве.Щ1.И фУЮї~"" 

Ція»в яJtОlеь з_11І1Іоl). ." ... Т', . ':". .'"' 

ІХ. K-uмбіП8.Т<lРВКЗj Р:П;УВОS: праидоподібв~; 
ПОJітпчвз арвтиєтик&.. ," . 

26. ДоБУТО1\ усіІ "ІНсе.:} uри~дньоro ряд,у від:, 

1 до n BfC,.'I. зnєм:о ФSI\ТОІНЯЛОМ: Ч1ІCJJS n 
(=п.фактор;я"ом): ~!; ДИВ. стр 52.'.;..·.~, . , 

, 

'J TayIOf,. .. ,Ma.c--~&.~:" 
. 11" ,.-:-', ' 

,', 

. '''<'-'''""''''.'і4''~''~"~Е~~,m,,,~~~~~t~~ 



· . 

""" : 



~'I ; , • ,І' '; 

.' , 

' ..... ' 

):rl:,~~1f~~~~~~~~~!:i~~~~;:';~~2;~~
~t~:~~:~\' .f.-:'~ .. )'- ..... ;~ 

! 
,;;j;,k'f~Ji,;';&~;);}l~~~>,}i~,j:\"~ill~~\;'~:'~\~t' 

цІ 89 
",' \/~. . ~' ~, 

':J ОП,,. .... за про"" <J11""'Y""n! р".ТУ .""""",,; 1,15' 

'
І;: пр."і6Ю; вона "оже бyrи ОДllо

раз6ва &оо пе: ' ii~,': 

" рЮдо"". " ",' 'i~. 

~ 
tt' 

{,,{ 29. ;Зв.Gезпе\jеНRя(=о6
е~шечеllИЯ; __ СТР&~' ~;:~.!: 

РІ J-уваuвя. = з.секураnі я) дJJ18ТЬСЯ па:
 рі'Ч'вє !{~~ 

1::1 Т& осо66вє- ' . '; ", . '<> " '. ~~~ 

і :1 Pi'(!~.; ~БN1іf'lеВ1І)'j. 6'y
н~: иl.l!. ОПJЮ. ilu!; EpвJU', Щ' ,-; ':';І:Ц'< 

і аМ>аУ, ВІД ....... е;щіВеЕц (_ спttД'f>1 1tJ'pt.y) 'ЦfИИI:rХ о_перів ,','" -,' "j;t, 

1"
,1 і т, д.~ за6еЗlll!:'1ЄIШЗ ХУДО

ОВ. С}lJl'IІ.. 'р1і1ilепорrу і 'І, J1.-. • 'Ij",,~,~: 

, Особове заСіезпе'1ЄИflИ J!i.ttИ7b€S ва; м()e.mе'1
еиви lи·" :~" 

(1' В&.11іді:в і 1:ВОрВХ, за6f:<jпече'8В8 ш
 flещ/,\спвх ВIiПaJI.JЦВ 1'8 ' :", " ;,:,Ь:; 

І ;w;бrofiЄ'Є'8f18 :atКП6
fiе, і цє ОС'Іавпg~r

oнОВВОПРЄд:llпом 
... 

І;· &сer::ураЦ\ЙВQІ X&Te1l&nQ: . ',: !~~Г~,' 

\ ~ 
, 

1,,,· 

I"I~
 .жВТ16f\е 3il.бе.зпt'іеJНШ 1I(Ij!E~ 6yrs: :l&Б.'tю"qЄflе:· на ДO~."," 

,'I',',',"~' 

.нп" (=3I:1.Сіе;шt .. е
нпа OfPBW)'e УіІІомеи:у СУМУ. ВИЩ

О ~" • 

І 
дmr.пве ;p101I..'1eвoro 

юку]. па Вп1іtlАО,; t
.tlертп [=utбt3-' 

f. netteBY С)")І)' 01JНЩУm:ь W8ДКОО1jlці 
;ш(\WпечевоfO nit"..lla '. 1'1,;.J 

1 " 11:0(0 C1ltPTB), ~(ie411e .. tH_RB пр_вдаиоrо, ,AO:iltR1'1:~II.: 
~ 

і j реВта 111. ~J,.'1f1Kl роn;» Jl-lш_nqrq ;
,а(іезпе'lе8:И9. _ ::.~~, ~"i 

11,'1 ЗIІ.6е3пе'ltпии _Nke 9i;tnC!t'UTJlC9 до Qдио1 ОWБJt aoo}l!t :. ,,' f,'J,',"',,' 

'< »0:':, трЬОХ і 1. до щ:і{\; 1'13дl мво з_ет.ьс.и Сп
олученим, 

І:" 

j ОСБОВОЮ в.секураціЙв
оі М$те_аТJlt:п ('.,1,)'s.tTb табnн1І,\ :_. • 

'і сv:еР1П;)СТН. Іх СF..'1Il;1.щЬ ва ОСВ:ОіІі И8,1'JlСН1ИН. • . й: 

I'~ n0.'l8,Ю1'Ь tю1:lВ Т$у:і дllпі: X-ВUt .'}ІО,!11:
11In, lrЧ1tG!)О )ftBff1'81. ',~Т" 

dr'ЧВС:;О ПСJilсршn1. 
qrпрuндопцд1Сіиlсть

 ~"'ePТ8, р~.'рp.tВ- ' ~ 

! -4 доnoдібпіcrь ;1G'ЖПТJя. Dг.'!ПСКOlI1'ОВlІ.ие 'IllQ:O )ftП8j'lJtХ. Н: 

І:· N,-c;yw. jlIIC~OBTOMiie:J. ~псе.а :
l!НIJI)"ЧИ:J. СrАIІC1tон1О!tSие . _ "!r, 

І
; . '!Bc.:rO в:оv:ерших, Mrcyw. ltИCS:Оfl10I18ИВl '1иu..п Dомер·-: ,> f 

тих,,) 
, , .'" [} 

.. х. Uo-ч:аТВ1l 1mЩОN aa.dm~I~· 
-~:> ~ 

'У 30. Вмичия,п. що 3 Rt!VИ Y8.GW:O" до' ДiM"'~,~,'" .. J •• :-. ~ 

f: ана..,ізї й гооиетріі. ді;JJЯ1"ЬСЗ на. DостійSЇ .' : - "1' 

1
"11 (=ета..:lі. =вЄ3>tїииі) 'тtl зvЇиві.· За:ra..1. .Isap- 1I 

~ rocтей. 'що їх може прВ:ЙИВ:l1J mш
сь змінна [ве-- і 

,] ЛlМнва], _PIl1b її обсяг(~відсtуn,-іlItе
р:, j 

":1 валь) зм:іННОСТ1І,J~:t
нцеt\і вартостиrofOобс

я'ГУ' ~; " 1 

3ВУТЬGЯ йОro меЖаV:И
 (=-Ераяма); вЩріжв,,

~v() 

горіШ!РО,А дщ:rtmВ
J\ W,ежу., 

" ... _;~. 

І ,. -' 



.' '. '. 

'О", 
,. 

'.~ ,1 ~." 

;><:;;,.'- )" : 

; 

j 
1; ,. 
; 

Мєаі 1I~:rь ~иea::1I:1:a до 00CJrrY ~.na"п~, a~ fl(o*,:rr-ь 
б)'Т» а &wtD ВIІ.МI)ч.~.I, 

Вартість. до ЯI\ОJ ва~1Jn.3"..aєtься Sf};&CЬ змінна 
все 6L1bme fI бі.lьmе. Не.3иваєrьcя 11 межеВQЮ 
варТіСТю (= меж.ею); Rаже:мо, що змінна <ІМ а· 
га" (=паб.лижаGТЬСЛ. =простув. =прямує) 
ДО своєї weжl. В такому Ро.зї ріжmща між 
партіст:ю змінної т8. П МЄЖtЮ с1 ас згодом менша 
від I\ОЖноro. довО..lї 1Sa,."'Ioto чвс,.1а. (= став 000- . ' 
конечlЮ ~.ала. = '~конечно "",еВШRв. - спаца.є _ ) 
нижче всякої ыu •. _ з:мarnє до (межі] нуз.я):. 

.o..tI8 Іх - 11 1<4. 'д-е 4 - Jl.О1Юl11 »tIЛе 'Ікr..IО. тоді .ІШ~ 
mtwl!: 

~ :х --).. 11,; '" &7, 1imes :х 1Mata.. )10 11. 

Ко.1П ЧИG..10nа (F 6єз'ОfJНщпа) вapтїcrь змІнно! 
заsдно w'екшає, каж~УD. що змінна 3JrUl..tae до. 
[",еж;] ву"":. ' . .; 

:/tOJ..\I IхІ< 4.1'0 Ііш х -)оо- О.' 

RfI.'!И Mpтicrь ~3MiHHo1 згодом стає більш'а від 
кожно.го. хоч би: іі як ве..1JЮIОГО ЧUj'Ла, R8Жеvо. 
що вона беЗ1\овечно росте (= стає безконечно. 
.вe.:JHKa,. - pocre1f1 6езнрає. = в 6ез.конечвість • 

. - на;:осяку шру, - нЩе .,,"коі юри): 

~(IJ1И'1 і І > н. то llin х -)t- <», 

Протнщ:нство~ до БЄЗRОНЄЧВПХ (=6еЗБовеч; 
НО великих; """" 'безконечно РOCТ)"Ч.DХ) велНЧВJi 
G ве.'llltИНП заКінчєві. . ~ 

3araJI в&р~n. щО УМО flідміпні від лр:оІсь 
Д&воі вартостн, .'т~OPHТЬ окрушепня (""" суеід
ство) ТОІ :вapтt>CТ8, 

31. no.1H ОДва J3е."'ШЧива за..lеж.пrь від друмІ 
ТaR. що всяка ЗХlна друroі J:шк..,икув (-тягне 
за со6ою) зуjн'у пеРШ1"JЇ j МИ' :вМіємо пода.ти 
ЗSJ\.ОН тоі 38..1Н:,ЖЯОСТН матеуатичиШl: Ш.llЯХОtrl! 

І· 

roді Бвжеуо, що перша' веJ1ичltН~::-фУН,~~,і.s. 
друго!.' ." " '.: ',' ':О' 

БелаЧIUНI ... ЩО П змjнюємо ПО нашій вмі (= ЯR . 

. "~о 

вам подобаєтьел:). зветься незалежною змін':~, .,\ 
БnЮ (=а.ргумевтом фуЮЩі1); вe:rПЧRIl8.., ям";' 
ЗМ1ПЮGThСЯ по давому прИПИСУ - це зз..llежва~ 
."іниа \~фУ"Кl\і,,), .' ',' .. :' .... 

Фупкn.ilinу З8..."lе.жііість звичайнО пода~"о у. 
виді рі~ВЯIfRЯ: " 

)'-І'х);.. . ' .. " 
чит: у є функдїGJO Х. ІІ досліджуємо т8.к."пt.О~ ',": 
(І}, ('Мl8.Даємо таБJtВD.Ю вартостей Ф1Пкцil,:" 
{= Slкі відповідають ріЖПИМ в.арn.x.n;яt4 ар'1:. -
yeH'f)'J; 800 (2), рисуємо !ї образ (_."СОВУ""О 
П рисунково, = обра:зово; = графttЧВО) при -!t0n~' . -.~ 

~~:: ~lЯ~ОКУТRИl еП1ВР~Д~И~ .~~~aPI.~_~.' } 

32'. Имя ріжпнці: ДВОХ вapтo~_n: apryveiry : , 
та відповіДЮ:ll взртостей ФУНКЦН ОДНОЧАСНО .. 
:мєнmюоТЬ lшжqе всякої :мір:и. кажемо, Щ~. 
функц1ff ::наага.є (=на6)]яжаєтьс.я:~ - Пpoct}'Є.· 
= ПРЯМУG) до межевоі варrocти ТO,:"'llt .IOt n ap~~. ..:" 
мент нs6.,вжа.ється ДО свооі :Мeжl: '".' ...., ~~,~ '; 

в 'І1i';О_У рааї мо.ек!) дІ";ратв дві T8Rt 'AOJ)O.l.l »~пІ С., ,
ДО~flтпl :ee;lRЧIl!іJ!l 8 і f. ЩО ,,0..,11 І Х - Q І <}. ЮАі БJ~~. (';. 
оДl:tачllсвоl/(;rJ- А 1<,fjifJ!luав&шt)lО:, " ,. 

11т /(х)._ А; . ,.~... '. ~ .-
.с-іо- а . 

ЧМ1. lіт06 І(х) з~аrn9 дО А, KGJl1!i .r 311аrn6 АО,4'. .)" " 

ці Мptoсти aprj"yeнтy. в ЯКИХ) ~YBeH .. J>~~ReUPp. Я .. П,,~.~, ш,_ \:,..,:;.: ' 

маІ;> вартість и:уль (~c-ra8 ну.ле~ .• 0", <,J Q. .,. ,,: :',':' . \~ .. ~.:. 
ФУВRЦІL . ':'.;~, :'і ..... •· 

фу:аltц1аsinх.а8<!1е~8ТО'іЄliХ·; х_?;_±.ж.~і,,;. ..... 
Фуmщі:Ю на.зиваємо суціЗХЬВОI) (-6езп.ере.~" .. 

РВВВОЮ). Rсі.;ш д3~ ~a.J1iUf прпpocr~· &P~:) ;:I'"'?~ 

і 
. ., . ';:;,;:/:?!;,~'~;~.}/', 

--~~"":_....J'-.=_=~==~,""",,,,;,,,":;': ,,,C~,,;,'., :~~,~:;~~>~.;;~~.~~d 
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менту- В1дПОВідають теж .дуте малі прнpoorн 

футщіL . 
n.шрь це ,.~: і 

'Ііт /(х)·;;"/ (а). 
'-'" 

L"уціаьна ФУН~Щія має свій обсяr суціАЬ
НОСТИ, поза ЯR~:М вона :rесуцільпа ( ... пере
р;нвна). Одначе ФУНRIJJЯ 1dO<Re ставати песу~ 
Цl:1Ь.ПОЮ також Іпа {= у) ПООДИНОІ\!lХ 'roЧК8..1 
(=1dIСЦЯХ) СВОто О(\СіІТУ Cyцi.'IbНOCТR, це її точки 

(~місця) llеСjrЦі.1Jьпоёти. у ТИХ ТОчках фУМІ\
'ЦІН може мати переско1tR [= мкінченоj ВМЙ
ЧJШП] або прірви ["""безконечно великі]; JAісця 

в ЯКИХ 6 прІрви', звемо біrунаии фуmщiі. ' , 
Фуп.щU! .1.6 біqsн 1:0; Ае П 31:!!\:Ilt'И8lt 1ІІ8і:! зе~а. впр 

ФУUkЦі.а tg х 1 'tO"1~ax: х =±;. ± З; •. 

33. Поді. фУНRціJ!. , 
А. П() ~lтt: 

. {і) .. :{JlrеБРk •• і, (б). JlереС'lпві 

/" ! ••• '1і; , в.щі: 
і/ ~ 1 ; 1. f.:s1t.11ЦIІRча; . 

6нхіРНі Иf!В8111іриі 12. ;tQГnРИТ)lQlIiII; 
1 • І . 3. rouіо»Щfl~ 
,---><,,--- і І ~ В! (-КУІОВ!); eiliPTU'lbi.rip.ep-. 

! ... - -"-~ ; 14 U~І1U10IfеrРlІЧ- е.ІІ[ПТllч:е:і 8: 0.-

УТ; : ІН (= J:\o.noнi, f8TO ВВШВХ, 
ціжі Дpoliol!і ; = чуrоni); 

І' 15, rlпе:рбoJJвчвl; 
. , 6. (іtlероо.:.о»е- і 

.. 1' : .ТР"ЧВі; , • І. ". 
YB'~ .. .. . 

І. Ці-,; .:1",,6оОj фут",';! З!lуться тe.m: .... re6p1l'l-
НИМИ !l:1іОГОЧЛЄП,8.МIІ. ДНВ. 5... 

2. Q("j.paaow: ВИІ\.,аднпчоІ функції ~ ВИkлад-
.яича kРИ8L ?бернепня. T\JI фУНRЦU: Jlora~ 

_::.:" ~ 

. -;,. . -""'-. 
рнтуоRз. ФУИШ1)Я. що roo:WЄТРИЧВО' n:peДста&-. 

JlЯЄfьСЯ ЯR. логарn:тмова :&РIlВа. (--.поr8:Ри.!~ "' 
111 іка.). _. .. 

'nоrnр:е:т»ом фSИ1щіа СDОВИИ" tUt Ф~В~Цl1~t:· 

·l'llІвяв •. а~ 

3. ГОRіо"еТ!fИ"иj фуню"l .: СИІІУс, ..... ,,0...;',,'-' 
Н;УС. cosJ тз.вгеllС, tg і J:\.OТanгеис. ct:g.· та ~ ': 
рідше ВЖП.6З.ні: секанс. ~ і КйСе1\8.ИС" ~_I~, 

lХ!fЬОЮ "I'Є(lріею 3!іЙм.Uтье.я rоиіо~етріSi., а 

пра:кщqним 3а,стосуваНПЯJi тригономеТрIЯ, .. /:: 

тому ці функдu .вуть теж триrО}Шllетр"ч, ':_ 
НИМИ. .. 

Тригонометрія ділиться ва.:, паОСЕУ [:-ЩG 

зй.fiмзєn.CJi дос.'l1дОІі три:кутпu:Riв на ШlOЩ111 "f'& 

сфери,ну [= що доміджу. три.кJ11ll!:К1' 1IJ" 

кулі. див. 1'>7],· .. , . . •. , . 

Ось такі 'О11іОііОУТРВ'Іні T~ Тl'liroll]).е:тр8'lвl1Вl"р~еа:п 
waV1"b сво! "Jpi!K' каЗНІ(: . , '.: .' -'" . 

1Пn(<<±р)=. " cOO{t1±If)=',. :'~! Т·"а, . , 

l13!рці ("" lраа", _ ttv'q'D) ~ ..... [nIf!~o.oqonp2 .",~); 

, . 
" 

" .. 

а Ь r. сввус-ове ТteflAZЄКВИ ~":"" t:8ж GВ"'~ -' .• ;.~ ... ' 

.~"""fiБi'i"""віD1 С\В);, '''. ".... -,." 

а -= Ь 00$1 + (CQIl,p mc-ннуСОВе: "~pDleBlIII. <= '"':- ВРО . 
J!.flAI!'N8U KeтlJ);. ',' ':~"" : 

at=b'+r.'-2Ьt(О!;сс~DеJ>A.е~ 1t ... p~6S)~.-
. .,' 

eofj'tIO""p ,;",,; 
!.±!.",.. ___ 2_, і І. д. TвepAZttl1Lfi. (~в:aiPfu) .M~' 

С !<in r иtIl:Аt')! . .'. 

ср:... 2' 
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ріВВ""Ь при' ДОП."""; п.сеРЄД'-ЬОІ·(=іІО,;;~.<і." 
Ііоі} зм.інноt І: о' ': •••• " " .-: ~. ,.' ,',., 

у=р(:), z=/(жj", 

~'lи' 31lміВЯGИО ро..'1і залежпої 11 RеШеж~ОI 
>3МІвиоІ. отримаємо фув:кцію 06ерие1і..1,-'Від~' 
"(}СВО даНО1: , . 

• ~y=~~.x~~; ,~~.~-±~-~ 
Функція :може 6ynI npeтті дМе. в пе.ра.': 

",тровіЙ фор";: >:=рІО, ,у,,"ф(t); lІ&Р" 
иетер (~посередню., _nОМIч.ну· з}[іПв.у) (.:, 
"ожна усунути. (=вккннути, . =em>liвувати) 
так., що ООUСJПnЮ 'ії 3 одвого. ріmuш.в.я j .' 

вставимО в друте. . ' . 
Норо, а }'= 'і'ІО, об'1Iiс;'1IJИ{t t=IJi(}'); • '(Іді ~=f'I\P{y}J:~'; :~ 

аБО: з.t =.р{.І) QliЧНЦВ)f{ll-Ф(:х). отже буде у=.-[Ф(х} .\'" 
, ~ .', 

" 

'34. Fі",ии1l,Я _х ... procreЙ фуп!Щil, поді,' > 
~епа. рїжняu€ю відповідних ішростей 8.prywe.8:ТJ~ ' .. :' , " 
Rа3Ивається Ч8.ст,&ОI) (= відпоmеНRЯМ) р1ж-: 
ниць' = nрирос:rі:в): ., "'~ 

.. ~:, 

4у f'x+4xJ-/(х\':/', 
4:1. ' .<lХ - '-,. 

1(1,)-1(:<) ." 'С ' 
.1:)=.1+4%.',' ," 

~-x " 
"Івстк$. ріSIlИПЬ поДе6 в.пра. 011. (~B.XB.I:) [,.;. raи: .' . " 

rellc 1t)'t8 ВЗ-XIIЛJ') Ci'lBO!, Щ() c.nщчуе !'!дJlvaiAtt1 r011P ... ~".' 
'-РПtl01,,,,,,,,/{х). ". ,:-' ;'.;',: ,"о" .'.,:, 

Межа. до вої З"МIlt'1\Є отся ча.стsа. ROJШ 
. npирі~ &Р1'У"'ПТУ наб;n!""'єrьeя до вуля •. """, 
""""1 :похідної [функni!] дово! фупІЩіІ: ';' 

. "1' l<х+4%) "'/(Х) :.'.~. ' 
11Ш -- """,liш ,.' .'=: : \, 

~ .. -+. Ах ~i-+. Ах . 

.. = liш 1(',) -/(.) 
_,. о' ж. ..... r х.-х .. '" , ' , : .' ~ :' 

" , . 
, ! 



, ',' 
-: '.\ 

" 

,! "''' .( 

Похідну Н8.3'іПШЄМО 1"f'Ж диференціsльною 
часrRОЮ: , " , 

/ '(х) .L liш Д _ ~ 
'4Z-+- • .4x 41.' 

d)' і ах звутьсл диферен ціЯЛ&!lR ЗИінПИХ- х і)' 
(~фуи,цiJ т. ар!)'".кту), Іх В.О ..... ІЛЬ """ 

беЗli.оиеl1НО Малими веЛИЧииаМIІ. 

flОхідва ПОдав ІІііру !з)росту' Ф,Пl.Цlі. в rtoweтpJ{'i
nowy ПОЛспе.lНJ.n - :ае fiВ.ПРНJlО!'. AoropltubBol кривоl 
у -/(х) у даНІЙ ro'іцl; JlИ". &;6, • 

,ТttЄРД:ВН.>ипи прО,n:осере.'t"Ю ввртlйь АО3~И9 
ОЦIIi'ffТп ваР!IСТЬ иоtt4По{ З Jf8(1)C,}"tb :нUcrУПі. &пЛ&: 

;}IIltfllll{l ВЄpt'(ttТa фуикці! па. )lЄ.'" roro щcr1йУ: 

.Оо 
""+')~I(»:+"I'('+") (C<~<l) 

НЬ) -/(.) ~ /.«) 0-. 
floro 0оо6.і1изн)І ПИАО~ в твєрдж.епм:п Роме'); 

8МП І{О)=І(Ь), то г<о-о (jJ<~<b). 

Прп ФУІ!кц~х. одної незалежної' аиіниоІ 
M,atMO дО f1ІЛ& тільки зі Звнчайииии (=пов, 
ними) ПОZJДИНИН: 

d{ х)_л, 
':dx dx' 

ЧИ",: dl до (= по, ;"'віДвосно) dx; при ФУВКШЯХ 
61.;'1~ШО,1 Кl:X~KOCT~ змінних Jd&,ЄИо частинні 
ПО~l1.tю. ЯКІ бере.мо лише 9ідвосяо одноІ ів 
ЗИJВН1!І: ," ' 

О.Р(х. У. <." ,) - Р.(х, у. І., ,.) 

_.~P(x.! .•. ,~ 
': . х-; ,,' 

J:,' '. ,". 

, /'y:;r~~~::~t,~~;!~~~~"" 
,~. " І, ~.:: 

ПохіДJlа ПОХЇдвоl 38e'ThCИ ДРУГОЮ Dt)х:ідвоЮ 

(=- UQХjДВОЮ Apyroro порядку ':-, дpyгo~ 
дИференціЯЛЬНОЮ 'Ia~TE~I)):. "~" " 

• "'Нх) 
/"(х) - О'/!х) - ---

=lim 

J • ' • dx , 

/'(Х+4Х)"::/<Х' 
4 х " •. 

' .. '," 

При СіJЛьmоку ,,!И~'!і зміпвих )dasw~ ТfЖ 
ріжиі ч&стввві поDдНl дp~ro., пopsщhY .. 

а'/(х.у ..... ,) О'/(х.)' ...... ) ' .. 
..... 8х' ax il)': ,'~"" 

Так само' nюримо 'ввщt ПОІ~ДВі (= П~хідвj , 
, Іт() d {Іх) 

•• ЩРІ DОРИДJ<lВ): rpeтю: .. х ~ dx' • 

четверту, " : 

35. ОБЧИCol1юваИRЯМ 'ПОХі~IlИІ 'f&. дифереИn).R
.~iB зайМІ1ЄТЬС,я дифеРЄН1:щt.'h'RІН! РSХУИОБ-,. 

ДО нього' належать )(. и. ТRБ:і 33.Вда.1ШЯ: , 
(1). РОЗВl1ваRRЯ ф:,'ПІщіЙ У безков:еЧН1. 

РЯД.; ДЯВ, 2; - ряди ТеМора А М.""орев,;, ' 
при llВІ веобхіДИI") "вертати увагу в& остаи~, . 
МИВА Ч,,.g (=осто"ои РЯДУ); . 

(2), О~Ч.CJlЮ""ВВЯ ! спр.~nьоі (:'" правдиво!) 
ва.ртости] lІеОЗВ8.'lеИJlІ СИJdвол1В В1:1ДУ: 

~:,:. ;-

" \ 
, '.! 

; 
,:) 
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Дim.c.e !ІОВ0 ао ~рзвuу "Д~ JIoutтeJUl 'і: 
ltМB ';(4)=0·1 Ір{а)_о. f() 

ііш f'{x) _1= _.'E~!!!. -. ,,'(О} 
""~. ~(x~ z-+_ V'(x) t;!(a} , 

(3). 05чttс.'ІЮвання пя Йбї.ТЬШН;[ та паймен· . 
ШИХ вартостей ФУПJНI,і] <=маJ\(:и:мів тв. 
:иіні1l!ів'}; раООИ: ексrреиів {=Rра.8ліІ 
вартостей} фу"щі.Й. , 

11: ot;tn)lJE:)to так, що ирпріВJlIІ(!ЧО перmу nОХ!.цИ), 
ФУlI"ціІ lLO uу.n-и 11 ,J.()сл1"utУ(lIШ ЗfНtflO другоІ 0011;ш01. 

EIt~:-,а РО~JlіЖ8m1!(J.: 6!.-3';t>f:lяд,nі I=,f; віло",), 06· 
('JIfOIH 311ШПОСІП ф~'пt:Цlіj ТІ' В1ДIНlсв1 [= R чаСТИIНЩ'-ll 
c(ic..qfOI!IJ.· . . 

І 
· ЗG. Оберненню. диференцlядьвоro рахунку є 
НІтегрз.'ІI!НИn раІУНОК, отже дпферепціЯЛЬw 

нnB рахунок можна вважати прямою дією, is're-
ГР!\.'ІЬППn - обе:звеНОD. . 

· InTeгpa~'OM ;шемо вuражевв,Я ви.tUt; U(x) (іх'; 
!втегруватн ф.ушщію ЗІіQЧНТЬ, O(jчnс..1ИТВ П 
IBTt<rpa.'I •. а60 3BJn~ первісну .фующtю, т. є 
ТiI}tY. ПОХІдну Я1U)Ї MaG)fO дану, ' 

Ф.Упкnill І(х) <!ВЄТЬСЯ під'інте.граЛЬВОIJ 
фynК~GЮ. . 

ФувБ:І~lІ. інтєrpaл якої існує (=функція • .яка 
дасться шreгрj'ватя). кає назну jн~егруваль~ 
ВО!. ;. 

1иrerра.:ш ДілЮl~ ~a; 
А. НеО3Jis:чені f !(х) d:r. які и!ш.ж8.6моnлыш 

~рне:ВIfЯМ днфереН~jЯЛіВ !(x)dx. та означені 

1 f(x}dx; ЧИТ.: іБТеipaJJ '!(x}dx У "''''''''1'4 ; Ь • · . 
(-від а"До·Ь). І 

.! 

Б. поєд •• чі (=OДHO'~'T"i):. 1t(~} ах ..... , 
подвій ні (=ДООКРАТні): lН(х, уІ ах d:r., nо-, . 
трійві (=тр"кр' ТИiJ.: fJJ !(х, у,') ах ау dz",,,; , 
взага..'ll: многокраТПі. 

;1.0 . JЮЖПОro ИОО,3ВflЧСНОro Івтегра...1У кожна 
додати ДОВ1:ІЬНУ постійну' ве.'1нчину. зва~, 
іитеграДl:11НОIO ІіостіСіSОЮ . {вє.'ШЧИRОЮ] 
(= постійНОЮ [ве.1ПЧППОЮ] l.нтеГРУВnНJiЯ). 

Із ріа:ппх методів іН1'ЄfPj'вапвя .треба З~lЩа~ 
івтсгрувавlІ.Я частинами ("""lпU?gПl~1~ per 
parw'): fud'=UV- І,аu. та PO'~naд під і.,... 
гра.lьвоl фj'икціІ [= KO:-'lП це ДРО60ва ви.w:JРЩ!о,. 
функціЯ] на чаСТИНВl дроби., . .... :'" 

До найважпішвх 3МЩ8.l!Ь iB'retpa..'1hB<?ro "ра-
хvику ва..1ежать такі: ! " 
н"вадре,тура КРИВНХ [=~1:{ис.-lnваавл піЛь."' 

ЗURВЄНИ] "Крll~ЮIИ Лlюя)!и]; " . 
рект"фіllаціll (=виnростовуваВ:8Я) КрltВИ*~. 
КО)lU~lI:Ні8.nія (=сплоЩ.VваНRЯ) КРИВ1t~ ПО~. 

B~PXOBЬ; . 
кубатура (_ОО'ЧНCJlЮВ3ННЯ зшcris) простір ... ":'· 

них тіл; . ~. ," . 
внзпв.чувв.ВНIІ осередКіВ тяготи :11 oO~~ •. "' 

ваllНЯ )!оменrін6езвзаДН(--Нlєрn.u1 p~'. < -, 
BlIl ret)МСТРЯЧR.ИІ творів.. .' 

Пр-а(\;rnяше обчпслюв1ННЯ іптеrpa.JriВ [= по , 
ФОР14У.lfilll (.;m.tUСОП8. й п.] авутьТеж ),fе1:8.И~~,· : . .)~. 
ноn ItВз.дрв.турою. .. . 

ll11фереltnіЯD1>пн8 т. Ilfttrрз,.1ьввl РIl.і.ІВОС час1О 00-" '; , 
~ ull.l.Юf1> cnI.1M.lOJJ аазвою ва Щ'lLI. paI.YBII.IB (- ввщotO 

T.~O\"UL "f: о. ';0" 

., ( 



"; -, 
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, 

", 

'.,.'. 

-І '0 

8И8.JIі3У, '= аН8ліау 6е3Боиечно ІІІІ8.1181.1) [ВМВ'І"В]. """ ін
фінітеан»а:JЬИИIІ &иа.:IiЗ?IІ, "= р8I.ун.и.ОIl). 

37. Рівняння, що! подають звлзки "між змів·"." 
ними та їхніми похідними, звуться дифе':' 
реНЦ1Я~ЬИИIofИ рі*вяввям:и. ' 
Розвяауваипя ТИХ ріпняиь нanежить також 

ДО івтегрa.JJЬПОГО рахунку; ця чинність зветься 
розвя зував в Я!d ("Ь j нтегру ванн ЯМ. = квад· 
руваННЯ!d. = квадраТУР0 ю) днференцjяльних 
ріВНЯНЬ.' _: . . 

ДнфереНЦія:tьні рішшння діляться" ва: ави
чаnні [=де виступають тільки звичайні по
хідві, та частпнні [=В ЯКИХ :має;мо також 
частинні похідні]. IІх МОЖR8. також розріжпю
вати по порядка"у [= згідно 3 иаRвиЩИ» 
ПОРЯДКОМ похідпої, І що там ВВСТУП8.Є:], Т8. ПО 
ступням [=згідво 3 найвищим степене:м, v 
ЯJ\.ОМУ виступає похідна]. .. 

І ' 
ДпференціЯ.ThRі ріВНЯННЯ перп~юro ступня 

звуться теж лініЙннМ:И. 

РОЗВЯЗRа (= інтеграл) диференціяльвого ріВ
няння може бути: :' 

(а). аагальн6., КО;l.Я містить у собі стільки 

довільних постійних [веднчин], кільки показує 
порядок ріВНянвя, І 

(б). подрібнз., ко.."ТJи тни постійним [вели
чинам] надамо які~Ь ПОДfjїбні вартости. 

. (в). ОRреміmня, Е,ОЛИ ці ностіЛні [не.'Іичини] 
вважатимемо ФJ-НКціЯ~!! змінної, що внступає 
.В рівнянню, як не3&."!Jєжна: 
,. ' І ' 

І) Прави.,ьиіш!' бу.llО би с.и.азатв; .. ~;)Бонечно lІ"ен-
шаючиl.", І 

":-'." .. ';;, . і 

j, 
" 

І 

1 

:""., -' 

........ ~, 

в: ГEO~IEТPla. : 

ХІ .. 3aГIUI:LBa частв.иа. 
...... 

" .' 

38. Геомет'ричні твори м:ож~ Micnrrв~::' 
(а). на [простій] .n::iнП --:" ТОДl. ~НИ, ~~-. 

иійві' .. ,:; .. '. 
(б). на ПЛ~Щl - ТОДІ ВОНИ плоскі; , "'".' 
(в). у просторі - ТОДІ ВОВИ ПРОСТ1РЮ. '.: .. 
Основні геометричні твори 6: точка, [пР<?cr:а] 

~1іDія n площа. Точка не має РОЗИІРІВ; ': 
лінія- один розмір: донжнну; ШlОща -~: 
Довжнну й ширину; пр6стір -, ТРИ:, RpUl 
попередніх ще й висоту .(=глибину, =г.пи-, 
6іиьJ), =грубість).·, . .. " .' 

Вищі простори" lІ"ають більше ~озміріs, .. Д:ll.8 ш~" 
01l.Й'fl'l.е не TBUPHIIO нов нІ. иазв; в простір "-. 1).-' .• .- .'~ 
n.розмlроиR. . :. ....... '.' 

39. Геометрія о~ірається (~БУДУЄТЬСЯ). ва,. 
з.ксі6мах') та посту.патах; ]3 НИХ вн.прова~, 
джуємо твердження (= теореми), ЯКІ ~ 
доу;аз[ув]~ти(=довОДИТИ). Док.аз (~ДOBlд)~: 
MO;Re бути: прямнй (= безпосередюй) або·' 
иеnрямий (= посередній! ."- доказ :через., 
зпєдення ДО недоречпости). 

Можемо тако. rонорнТИ ще про строгі (= матемаtIlЧ.·;. 
ні) та паrлядиі (=наО'l.вl) донагн; або ~po rч.аао-~ .. 
reOMeTpH'l.Bi та ра:lуаlliові JlO~~В:, 'О • 

1) Г.llRбіRЬ -' аін. роду. 
') Altc\n)(a:""- .аіа. .РОА.У· 

о· 

".-'. 
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дОХ8а: ТНI.''Р;1женна ао Є.ll)U:l1iВtЬ&іЙ сцкі <:PIДntrrЬCa 

а Т8.IПIХ ТРЬОХ "І8.СТНН; (n З8СНОВКУ (_ riлоr~31!). (J!). 
ТВt!рДl&еННJI (=:'" Te~B. = ТtЗНСУ) та (а). [(UII.cт:aвoro} 
JlО~ЦУ· .: 

'Гверджеапя зветься 06ертальвв'м. RМКЙОro 
можна обернути [= псреСТд.ВlIТ'В 3асвовок із 
твердженням]; КО.1И де ПС:UОЖJlв:ве. 1daGMO не· 
оберта.пьне (= одноООи) тверджепвл. 

І", дoкaaaH~ro rneрдт-епня и~жн.а po61ml 
ВВСЯОВ1tи 1). ' , 

Два ря.1!И тверДЖСНh, одв&Коrшх 31djCТ01l. у 
ЯКИХ TiдыIHH Перест11в.'Ієпі повятrя ,;точка" й 
",проста" [= па ШlOщі} або .. точ.ка." й ~,n..;IОЩ8." 
[=. npocropi], звуrьoя Д.і~RЙ!l1l (- дум:ь, 
ними); тоді roВОРИУО про двН}ність (=ДY~ 
а..'1іЗ1l). і, . 

40. Геометрнчні дП 6: 

(1). [:рїsн<!dtжне} пересуиеВRЯ. nnOB1U!t 
LIР~:УПОВИIi іРУ ХОМ у п.'10щj здо:юк П~і 
",1Iви; , 

(2): оборот,: що повстає чере3 060РОТ6UИЙ 
РУХ. 11 саме: :8 площі - доєкруги тo-cr:кв. ЯI'і 
'осередка обороту, а в !l]ЮCIорі '- ДOBKP)'l'Н 
п~1, $І" OCJ обороту; ч • 

(З~. :відбит~я: в п.:rощі - ва npOстій~ у про~ 
СТОРl- ва. площі; вщбиnя па простИ! [у ШlOщі) 
можна Т&Е(}Ж; заступити перєкнневвяw '5 
Пр<іСТОрі r = понад площу] довкруrи тоі про
ето!, ." осі ооороту [на 1"0'], , 

MeT~tli (= "I~cra, ПРО9~ТВВ8а. = C_JiTf'TU"J.6) 
nO_nР1Л ;;Hr.13 T~l\l АВі діІ: (1)_ :перt-таваu.а 1 (11). 
1СtТУIНI.Jl.UЯ; )111).. 6& 
_---"_ ' 'І, , .' 

') Tep.iK~ "".,МІУ"І!НВЯ. 8ИIПj.аrи б ti.:r"t8 У ai.IuIt- . 
.ее ... ю )to '%Р1ЙПОro Bp&B.aJi", ,ІІвв. Н . 

• ' j" -

.. ~,. 

, .' 

"::';:: .""'. 

(\.'ГеОllетрпчві првnаДди.;,оо: '/', ':":"'::.':':', .. , 
зїв:іJ1Є&., З кіркою (_1rfїрИДО.w:. -jiо,t~.і.u~ОJ).,~- ~:.". : ; 

_tкз."D) а6о 6<.; , ,,' ',", ,', ,СО" ' 

"утомір (= тpationoI""P); , '" , , 
трв:єу'tR~ЦЯ (-yro.n:~);' ~"-- ":"_ О'і ;-.'~' 
авР".'. що .. ,. ДВІ Il""БИ: !'ОСТР,.ІІ "" 
суючу. .' '$ ,.,. 

, '! 

" ,·· ... 0··· 

" 1: 

;'. :,' 
.~:. 
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B8MOf3.}!J; врешті (4). детермінаціі (= розг.ія~ 
ДУ) [= де питsємо.1 серед ЯКИХ умов 38J3:ДIШИ.S 
MOIКJ1Hвe та КіJIЬЮ), МаЄ ро3в.лзох}, 
Меwдu розвяакіІ 6yдy:вa..1JыІхx 3аВД&1ІЬ є:· 

(І), пом:ічиих фіГУР, (2;. reoметрнчпn місць. 
(3). подjбни>. фігур і (4), алre6рlІ'ІНОro аналізу 
(~РОз60РУ)' , 

РООВJIзКОЮ бу д,}~пального аавдаппя може 
бyrв одна т;.Учт:.а, ва:кінчеuе ч.псоо 'tOЧ<l1t, а.()(} 
беМіq точок; -у nьo:мy останвьому випa.дliОві 
МММО геометричне місце [=;заt'З.<'lТОчок. що 
мають Я6УСЬ спj.'lJ;>ПУ ~ри:ккету (='ПfJЗНIШУ)]' 
(КOJIО. ДИВ, 49; CllYeтpam. див, 50; куля, див. 67; 
стіЖRОВ1 кркві. диВ.6f). . 

. І 
ХП. 'JLп"n .. етріа. 

43. ПЛ8.нJМt:тРj'я звВмаєrьcя дос.Щцом ~ 
метричuuх творів па площі. 

{}Сиов:аимн твор~ми є тут: 'roчlttl й проста 
[ІОн;,,]. " 
Дві roЧJШ дають (-=- вп.апачують) ОДНУ й 

тільки одну пРОф лінію (= Між д1Юма, roч~ 
камН ),{ожна повести, """" нарисувати. """" ПOТJU'ТВ . 
1іЛЬJЦ! одпу UJЮсту), SfБ& j]; сно.пу'ЧУв; це 
Н8.ЙRоротша відда!.'lЬ (= підcryn) давих тоЧоR.. 

:;';;:1 ТОЧ!,П, щО 3f:ЖН~Ь ІІ8 ода!' проC'tf.R. 1'60РЯТЬ РЯД 
(=п&ступ) ТОЧlJ>; 'іроста 6 lжоіl( nосіtl •• Яещо 
просту ClJ:J.eIIO 6і1I1_ат. IjДt\ОI1і.1ЬП1il:М ТВОрО., то lIa~~IIO 
П ПРQ.1st);: ДІІ.!!: 68. ." 

І 
Необмежена проста простягається н двох 

ПРОТШ1ея:них nаПРЯМБS:К. ЯК} називаЄМО: пря
мий (= додатнШ) !хід та обернений (відвм
пиВ) хід; ДИВ. 9. ' Від одвої ДО другої ТОЧiUI 
па ПРОСТif1 neРс:ХОДНМО UОСТ~'повим РУХОМ. 

1l01'lільв:і точкн B~ 'простій BiД3}!~~~JDn: в'а' '~,Цl .' 
відтинок. Д~'1Я якого воли є ~jвцеВН)lИ ro4~., 
ММИ. .; .. .,:" 

ВіД'tRП6l>: :11І86 СіІ"І) до ванНу, :н: .. у подав1і6 (lДSВПЦЛ::, , 
10!'. рооміру L. lIa JilЩТ8Пках. ),Ioa:t1tlO IШRОR.1'Мn· UI't-
6р."':иі дп. .. "." '."', 1 •• 

Дві прості перетинаються ... сів в овій і' " .. 
тільки одоВI 'fOчпі; це точJt&.nеретпвуl) ТИ1: 
простих. к)ли VPОСТИ ріВНОбіЖНі, тоді Іхвя< 
точка перетину деж:1tТь безконечно Дмєхо; -- ~.' 
це безконечно (=6еsиежво) даnєJt& ro'l~;' 
ДП.' 58, . . .. 

Усі прості, що llер~твв:аI)ТЬСВ 11 ")іВ:ій точш, TDOj1an'~'" ,,' І,:' 
"Ж:)lJуТ(l1t 1ІроМИХ; Т()ЧR8 n~j)enIНY в!\J1Я6ТМ'Л. nєрш."); ",~" 
{=о;;:ерєдхо),l) SNyтRS; )lВ1!. $8. .•.. . о 

J3:еРШR(l1( .. )(уnа рі6вобі1ЄВРХ IJр<)СПIХ 6 ~3JЮвечво '., 
,аазfi,lU\ 'J(!'IIU\. . . • 

Перехід 8ід однієї простої ЖМynta до Apyroї " '. 
відбувається через QБОРОТ (=оБОРОТОВIІI! рух) 
-1.0BXpyrв вершк& жмутка, ОбоРОТ иоже, бyт1l . 
прямий (='додаtВій) та () 6ернеоuй (=BiД'6)i~ 
иий). 3а праИИn Qборот беремО 3БНЧ~ЙПО :roЙ •. , 
що протилежний (= ПРОТП8НПй}~О руху ~Щ~ 
roДИВВВЩL 

дві довjЛЬні пшпрості одного жмутка визна; 'f .. 

чують К'ут; ВОНИ G .його рам6памп ,- nP~ 
11 .ліве рамено (= раМ'я), а іtЮІ ТOIm:аперетицу::-::- ,', 
вершком кута. '. '. ::. . . " . 
Мірою lQ7a. G БМНЧНRil обороту ~JВпростоі; 

розмір тоro ()(jopoтy t і} = 1 .. Из." пу:n }4(}Ж:ва 
:впкон~'вати діІ додавання it 1НдНlМ8.1IlUl. rs 
множення й ділення иенll3В!Шl1М ~C.I10M." ," . т "".' 

-'. ,. 

. \\ . д,ОЕіі1ьна точli.li ВІ\ простій нео6:уemeиій 
ді~lИn Ії на дві rij:ВпрОСТї (= проміВj); дві 

';і ~'r-d:' ~ 1 ;". j - • , ' > .~~ • - -"':;;00' 

'}';":;"t~.,,~;;:~,ч..,;:' " . І ~'.., 'A~~':I 
",:-.}o'j.~'-., - . "..!i,,"~~,/~ It~~ ':, 

'. ,'" І _0< ' •• 

'" ,~~ ~M' <'~~,f-t:~vt~}';і~~?;Jt'~1.fіN:' tQ,~ ':"~~~'~{?(i:~'&:fj>~~~9c:~' i;;';~'~"~A '< ~l;:"~~iW;; ~vee;:h~~~:~/(}~f~ ~'~~·ff:~~j~"~L':*"· ," \ "~ ~ y~ "І 
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Між рядом roЧОJ\: та жvynюи ПРОСТИІ МОЖНА 
вcr.r:JiО~ИТП ОДR<rодноз»ачну (=ДОСI:она.'Jуj від· 
ПОВ'дНlСТ~ ТnK. Що' кожнІй rочu,i припиmЄ140 
-одну :в тlлы\H одну просту - і наВdаки. , 

44. П.ОВ1!иft OOO~T півпpocroТ звеvо ОІ!~ВПИ}l 
К.УТОУ 1 Дl.'ШМ:О його ВN. 3600 l=кyroВИ1: cryn. 
ВІВ]'); ступаі ДИIП"о ва 60' (= "і.ут] , а мі· 
В)"!1! Па 60" (= секунд]'). 

ДtrЯУИIІМиА lІодіз }t~.!t ~(І"'ИTh 40: [СО!КОIІИ1) cтyttHla, 
яю 3Н&Ч,р.rь УАК: е; мни Д!Л8'ТЬс.я: па 100 [С()ТltовиJ.] 
IIII1P~ ... }tОЖН8 3. РРJ. ВА 100 [СОУКСИИІ) секунд: ... 

,по.10ВШl8. о повноro обороту ПJВlІpocrol дав 
ШВПОВRИЙ кут [= Н.ІОО); четверrnиа060РОТУ
пря\!пй RYT {= 90 0J. Кут, vеНШJrЙ від пря
:мого, ЗВеться rостриv. 1\$Т між пряки\! і пів
ПроСПfМ 6 тупнй, кут більший від піlШОВ80ro 
-. вигнутий. 
Дві необмежені прості. ЩО llеретИ~!lюrьСй_ 

Wfзпа'іУЮТЬ на 1l,10щі 'iOTJ:tpi J\.yru. Два а.ути, 
що мають oдrIO рам(.'но спі."'lьпе, ,а 'два другі 

ТВОJ?ЯТЬ {одну] просту, дають пару СУ:М:ЄЖИН"І 
купи; l:хнн сума. 6 НЮ'" (=8008 СПОВ нюються 
до 1800; -- ОДии G СnОВНЄНRЯ:14 др.Vroro). 
. два кути, що мj~я:ться між продовжепня:м:и 

швпроcrи:х, поза lIСРШОJ\. дають пару Берш
КОВПІ :НУТІВ; вонн!однан.овоі БЄ.'1ичипи (=рівиі 
один ДРУГОМУ. = р1іВНі однн із ДРУГИМ). 
ПРО рамена npя~oro КУТа. кажеУо. що ВОНИ 

пря MOBf (-= и opy~ ,'!ЬН і. - перпеиди.lt,V.'1Яр~ 
ні) Одне до JIpyгoro: ходи одне з ННІ. позеldе 

І ' 
І) Не стеае"ів! о 

• ~ K'yT~tll Iflвр» а «'ІУnДВ aal!\'illllC: ' 1 "; ч&С'О:аі 
vt"fl~"и І! ce~yl'l;jJJ 6H'B~.8 '" і '. )":l01l"У8 P"t'O'ior. АЛ8 
)f!p '1111::1 - Во·.::ІИft. n~М8.;tll.а] Та ... СВilО пеe.nаСУИlІl!1f • 
ti:itивзтк ША '1.СОЬОI 1�!-1111fИ ВІ3ВИ .,%I:ІIUВР .... 

~ • ~--; '. . '.... '" .' .' • l' . , 

: :'-:',(: 'a~.:-~'~~:~;i.'::iГ~;~~1{" ' •. ,.,:5~'~,;~·i.:·~-1):.; _ .. :~'.;j:':,~~ ~;>;~};~f; .. 
t .:'. \ '- .-' 

:67- ",.....,.~; "-1"';': ;- ')" 

\

.. Y.!~ . 

тоді друге буде просто[в]падsе')'- і'ваи" ,.:, ·':·!.~,!:i.·:.i': 
n5Jt1I; в проmННОldУ виnад:ковї' BOВJl обидва 
nОІвлі. ': 

Ilроста. що Ії ведемо пpm!ОВО 8 давоl roчки .' 
НВ дру", ПРОСТУ. 38т"" нор"а~.ю; ~МИ П<>- • 
ведемо (= виставимо) пряw:ову ДО прOCfОlЗ ТОЧRИ . 
В& nfi же простій, будемо говорити •. ШО вона < 

сторчовА. • '. < ;1 .:, 
'о' ':. .. , Проста, що не 6 пря"ова·до дру"'! upocrol. 

є до не1 коса (=С1\ісве.)l). : .. , ,'-
Два .t:)'TJl. ЩО ДаюТЬ на cyvy 900, aayТЬCJ:I 

ДОDОВRЮDЧИМИ (о::ВQНИ Д{)ПО8J1I)J)ТЬСЙ до :)" 

, :.::~~ 

90", = одив G доповнено'я" друroro), ' . " '., 
45. Км" дві ріВRООіЖRі (пpocrij .єpeтнЄ>lO 

третьою простою. ОТРlОІА6Мо 8 кутіВ,: по ~ од· 
накові. ~НЖ ииw:u 6улsть: 4. внуrРJШIП. що ".~ 
лежать між обидвома ріБПО(ЯЖНИ}lI!:~ та .• 
звеРХ8і. по проти.1ЄЖ11ВХ (юj\.S.Х ООИДВОХ рш- .•.. 
вобіЖВВХ.' . 
Два R)"fИ. одка унyrpіШВі8 при oдej!! to'Щ! .. 

перетину, ДРУГ!lJl .вepx~i!!. пр" др;упй "''';Ф. 
перетину. отже '&j'ТИ, ню ~lС.ля ,ЗlСj'И~НВЯ PlВ: 
яООі.аашх J1а.кРИDТЬСЯ. звуться ВІДПОВІдВ:В:}(J1~ 
11 G 4. пари. . ~ , 
Дв. кути пр. ДВОХ ТО',",Х пе!>В'І""."У'.ООJ!дIiВ 

внутрішні або обидва ЗВЄРIRl. ЮU Ш('..11Я 81· 
супепня рівпotiіЖНИI творяtь пару ВЄрП!J{ОВИl 
1\.)"ТіВ. назИВАЮТЬСЯ наперєкіив.ИКJl.lх в ~ 

.; 'Рі 
, {І 
, 11 

' .. ~ 
'<',І . ;~ 

4 пари. 
Врешті два кути при ДВОХ точках .epeТII!Q' •.. 

:t .... , І" 

'.. ,]! які пjМЯ аісунения Рlfiп061ЖНИХ nюрИ't'И1Q'1'Ь 
пару с~"Межвих J;.VТiВ. ЗВУ~. ОДИО,С'-ОРОИ7. 
ніУи. . . 

') УВnЖІІТ8 ІІА рі8:ааЦIJ мі. Tt'J!lIill:'1I1I •• upsMOI1fr - • 
npocfu[B]n1l;lt.,tl!u і "ПОJ.И;'НII1" - • ):ОСUЙ". просто. 

'іlljl'!8ДIІЄ УО noхи.пе Ро.1(1жеммЯ v1л.иоCJIУЬeJI до 1t03eW1. 
аР1ЦіQзе та хосе. - ,!І.О It(!ЖНOfO аil.ШОf'O ltJJ1pav):J. . 

,о . '.~ 

о с:,' 

, " 
. .' ... '. \i~. 
. _'- 1 

;. о 
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ЗгіДНQ 3 V. (ХН. аксіомою ЄВК..'Ііда Biд~ 
попїдні та иапере:МінRi R)'ТИ при рівн~біж8ИХ 
npfJl:ТИХ ріВНі. а ОДНОСТОРОННі СUОВRtoютьCS{.· 
от<:е твердження належить до оберт а.ль вих. 

ВОНО уворить ОСН!)!!)" 6Bx.1:iдiSCb.lroI fOOхєур1і. Кадв 
згадану ancio"j" НUUЩі4NfО. QТРИ»ЩIJН) ке:.В.RлjдіВСhJ:У 
ttо:.:єтрію. І --

, Ко~'lИ' ДB~ крп .мають раwєи8. парами ріВНО·. 
6IЖЮ, ТОДІ Щ Р8.Уеи8. :можуть бути 8гiДHI)~ 
рівнобjжні а(30 незгіДИО 4 ріВlІобіжні; БУТН 
ж сауі 6уд,}'ТЬ pJnHi а6о СПОВпЮЮчі. 

46. Лініl, що ІХ мотна нарисувати (=по~ 
пести) в l1.'Jощі.,діJJIІТ1>СЯ ва прості та RРНБі. 
8. 8 ВИХ можна да..'Іі С&оlадаТ1І (= K01l!6iB~rвaтn) 
.ТJіпfї .'Іамапі [=іЗ самих простих] та м:jmаПl 
["'" 3 просте.! і RVИВИХ]. Відповідно до ТОГО 
;:U.:tRMO ' ШlOСliі j фіljJ)Н на ПРОСТО,;JіпіRиі 
(= проетобічні), КРНВОЛtніnВt та lІїшавj. 

НВР1Н:Оllаву Ф1rrру треба. [1ІсJаsачвтв (_ IHlгBa~ 
ЧІ!ТІ-І) (=а 1Н!I1!1~TK б)'к!'.." на П вершках, аут_хі бокахJ. 

Част:ину П:lOЩі. обмежену (= віЛ:мєжовs.ну 
1:Іід решти п,'!ощі) ОДНИМИ проcтn:wн лініями. 
звемо МНОГОКУТННКОМ:; прості [= відrnПRИ· 
простих], що його відм:ежовуmь - це Roro 
60R.И, а точки перетину вожних дію% сусідніх 
ООЮВ" верш~и: 1fПОroк)'тниltS... Кути між 
боli.ами многокутиика на йоro l1м:і звуться 
внутріШНіМИ дУгами; КJТП, ЩО )djстятьcn між 
одном боком і продовженням другого боRУ ПОЗ8. 
пмєм .мноroКУТll'Ніі& - аверхнімн. 

hО:lИ lн.:і внутріllіНі RYm МНОГОКVТRика мепm:j 
від дівповвого. інн:мо MHOTORyrnї1J\ JfJlJТИЙ; 
ко.1:И ж бодай один із КJ"Тів tшгнутвй [> 1500]. 
ТОДІ й :wпоro}\:\,"Тн~ буде вигнутий. 

Проста, що СI1?-'1учув два иесусідні вершки 
многокутннк&. авerьc.п його перEtкУтвею. '.' 



"". ".-,' 

!. 

Вза.імн{: бо$ і RY-
тів трикутника ДВf)ЛКЄ: кут WO.tF.t 

6yт~ ПРJlлежни~ дО, Ко.І.ІО) боку 8150 
протизєжний боКОВl .ТІeJitе.ти uапІЮТИ бrшу), 

П~О'ПI:;~~13.\ t..)t:IiOtB1'i! 'JbR"'tflfl:M ООfltAУЮTh (=lІ1Іачаrь) 
rІОіп С8.WИ:l&И Сі)'v.БIІ~И: OOkn - :l.ЦIЛНt.iМ Jlатвясь1t.I!:WW, 
верт"l! - 8t.ЛВ:К1UЦI J1.&TIHIcыtHI.II,' 8 ХУТИ •• ЛП.ІІШ 
tР1ЩЬКИКи. ~ " 

Трнкутаи&и д~ят1.сн: 
(о). ПО 60к.>!:I •• рі'БОб;Ч"і [=ВСі бокв 

ріВНі]. ріНR_орюіеuві [=-2 60КИ. звані paMe~ 
намн, О.!І.наь:ові, третіП ~ Основа - від внІ 
В1Д}tіНRНй) та рі::КНО6іЧSі; 

(6). ПО кута)!:: па косокутні (-'скісио~, 
кутні) та ПРЯМОКУТRі; в першому вппадКО13j 
маємо далі nO;U:X: на rОСТРОRУТЙЇ та тупо~ 
кутні; в ПРЛМОЕj"1'НИІ pu.MeHa прямого KYТ~ 
звемо пря::мкаlln. а третій бік ТРИКУТJШка
протипря.МКОJ1. : 
Кожний із боків трикутним можна. nрнtlмвти 

за йоrо ОСНОВУ)); ТІЛЬЕИ в рjИПОР8.1r1енному 

трикутникові ця назва ПРНВЛзана постійно .!І.о 

ОДНОГО з боків. Нути, що їх ОДIlИ)! рамевом 

{; основа, авутьс.яlнриосновинми; третій J;;j-Т. 

ПРОТН,,'1СЖНПЙ основі - веРШ1tовв:й. . 

Побічпі СEJlаднИt:Н (=ёлеМЄ:1!ТН) три.кут~ 
ИJ!jЦ! 6: . і 

3 висоти; КОЖна 3 нпх на.лстить до того 
боку, ,gкиt1 приn~е:м.~ за ОС~ОБУ. а . .всі три пе~ 
ретинаються В -ОДНІЙ TO'lЦi. званій ТОЧКО!) 

ВИС(JТ (- ортоцентром); 

З досередвнні лінії (=uе.nіянн 6о:кі:в). що 
спмучують вершКи ТРИКj'ТниR.а. <3 ОСЄІ*дк.аИН 
НРОТИJIежню: (ioKi~; JXH,g ТОЧКа. Dt>ре1'Шіу зветь
ся осередко" 'аrоти (~6apHnel!TpO"); 

І· . 
Ч ВiftР!ЖП8Т.If; ОСнова ;= DPQGn. lІ(1К П .. іНЮnВl. фі

г,П"J.j. 1Jlдста.ва.l~п .. :н)щА, прв ПfЮCIlрВК,: Ti.'I"~I, 
, 

~. ЧОТНРОЕУТН~Е.н ДlЛЯТЬC1J ва: ' ."~' 
(&.). РіDио(jі~Dl{}\Н, яьі далі 1&ОЖВ& П:оді.~ .. ~ .. 

JШТИ 'Із:в.' 

~ ll!","ОКJЛ
!і "oroкутні . 

"ЧiJi~ (- ріБиокyrиі) (~ рі"'ПО"yтm) 

рівнОбічні ""адрат 
б - , .. 

р'''' - . . 

ріжнобічиі !!Р""ооутнвк р,,,,60!д ."-
.. 
n иоснов· 
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Дат l'J)Є6a окр'<"о 31'11,Д'ТИ про чотирокут· 
ННБв. ППНС8.ltі :в рюло (= тeтиnові, с= 3: тети.в) 
та описані"н& БOJIi (=із лоroр1tМЬпих). 

МНОГОКУТНR!\И. щО мають усі оо}{і й '.усі 
кути однакові, 1іftЗИваютьruJ: IІра:ВВJlЬИПИ:В. 
Вони: :м:axrrь OCЄPf;AOK •. я:к11іі: є одночасно осем, 
редко!! 1\0#1& нпнсаНОго 11 опиc.n.ноІ'О j 6арицев~ 
тро}(, Ko.~ ~по..'1УЧВ:М:О йоro 3: верmкnмп, MHO~ 
roК)"ТВИй розпадеться па IІристаnпі, piBROpa~ 
меню СБ...,адові ;(= e.1JeMCHтapni) ТРИКУТВ1іБП. , 

4.9.-1\0..,0- це :r:eоМетрЯЧI1Є місце точок, рівню 
віДДaJеНИІ від o~oї nocтi:l1Ho( ТQqRИ, ос,ерtД~ 
.ка. KO~1a_ Відда..'ІЬ ocepeItJUt від l\:ОЖRоі ТОЧ}і:М 
обводу (~OKpyгy) ,ма зветьм його про· 
"їиєti. -·'-1-- -~ 

Проста, шо спо.1УЧУ6 дні ТОчКИ 06uoду кола, 
зветься тет.иВQЮ;' тетвва, що переходить чери 
осередок ко.'1а - це попереЧНRJi.. Кожний 
попере'Чнпк ділить ЄМО на два lIiBKOJ1a; 
два прямов] по:переЧНRБR ділять RQ.1JO на. чО
тирі чвеРТЬF:ола (= ква.драптв). 

Тетпва, продошkена ПОза 1-'0:10, аnеться сі ч ~ 
ноn щ)ла. l\о.lП :сіЧJ!У віддa.nити від ооередк.о 
кола Е!А ДОВ1І\Щry щюиіня. М:АТИМЕ>ИО ДOTOP~
R3JJhИУ. аКі :w:ав!з "О.і10У: 'riлЬ}ш одну CIIiJiЬ~ 
'ЮЧRУ ДО1'орка1l~я. " 
Частину оБВОДУІ км. зне"о !К0<10мюj дугою 

(~(ко.10НП>l].1УКО"); про Да"у дyly """""0, 
що !Юна В8..лежИть до тernBn, ЯRа сло.лучув 
1ї JtінцР); дyra так само Н&.1Є-:КИ'ІЬ до осеред
Konoro КУЛі. яхна отримаємо, Rl)..'1lI u кіппj 
сиолучи:мо Щ:Ю)[.і~!!И з осереДКUМ R(}.,'lA. 

1) До )V)2tпоі тeJBif Bцe:catь дві ДJtн: .ilенша j! 

бt::ьmа; KOJ1S uJ"oro ме IJ.&jJRB''f''liO, )(!6Joto я. ,А.,wцl·": 
Rt\Щ:І )fевшу д1ff,~, 

,- Колові д..vЛl У.ірнвмо дуговимп С'ІуПИЯ1lJ! ./ 
(= дуговою Уірою. у иідрі?Rневпю' B~ ~I;·. 

. їі одиницею (1 дoyrn., РІвна проuшеВl; щВ • .j-~ ._ 

ОДИНИЦl ВlДПОВ1д&€ KYТ~ R~БaВJlЙ ~аДІЯ}ІО)(: - . 
57Р 17' 44.8"). Дуroві стуnю ШДПОВlДаJ)Тb жу~.' ,:' 
товим С1)'ПНЯ)! O~1{MBOro в:ута... . '. 
До кожноrо ocepeAROBoro Кут имежн1'Ь без:. ',\ '. 

лlч оБВОДОННІ Ii.JriB однакової ве.:1Пчшrв; 1ю1 :;;:, 
БОПIl спір&ютьс,я па ту саму те11іВУ (-на ту "", . 
С-8.}(у дугу; = на.1Jt;ЖilТЬ до то1 ~:мoi тетя.:он чк 
;>уТН), , " 

Ча.(тпн& .поля К(),1!1., що v:іC'I1fТЬСЯ міЖ двома .~. ~ 
ЙQГО про:міняуи, ,шетьr'я вирізко'W RGJ1a; 'J_&C·: 
ТIlна ооля Rола иіж тeТnnOn й дугою. ,~)д. 
ріЗКОУ КМ&. ' "' :. " .. '., 

На КО.ІОВОХ дугах можна BURonynaT8 тl 00"1 :,:, 
дії, що n на F.yтax; див. 43" '.' . ,~: :,'. ,~. 
Два кола МОЖ)'!h б)'Ти сп~воtереДRОВ~., 

(= спільноосереДRОЕl) . або ,неСПІвосерерков) 
{=Rt спjльноосере.1ковt, =" РНf\'ноосере.ДRО131). два. 
спївосеРЄДБоВі Ко.1&.внзначу~.ь к!->ловий пер~ 
сrепь!) jз я1-'Оro два про:м.tm,.61:ІЬWОГО кола 
ВП;НI8.ЧУЮТЬ перс[re}неввй 8:ИР~30к. 

3&хіuптн :Б!).'ІОВ~· д..щ Н& прОСТУ лівію ОД1ІцObOl.1іІ 
Пf'Ю ДОВЖИИИ. з11&"ІU", ВНО рострt!lТИ (= }И:lttlfфJJts~ 
1:1&110) N, зsхівиrи J;.o.:JO п& ПРOC"lоt"ll'!NИn V1il(іТ(і1(f11lИ~ .:. 
1ІRJiЙ мав бп: озиs:КОU 3 ВИК по..:а:f1,. ааач!f'fЬ !'IНIДР1.ат 
Вмо. OT~i два 3&м&в:ев: належать до Ulrerp!lзьаоro 
P&XYB~Y (.АНІ!. М); fWкМ"рВЧIJО '&юnсл ВСП poo:вny-
.&аТВ Уі,'ЬКIІ В ПР1l6;l:пжевпю. . 

До Rожnо1 roщ;.и на площі належитЬ у' під- . '. ,. 
Н .. ~!ІНю до я1Юrocь км&. одВа. й Ті:'1ЬКВ .OДВ~"" 
проста. звана 6іrуновою тоІ ТОЧКИ І навпаки. , 
до КОЖJlоІ простої на..1е."і{ПТЬ точка, зван. ,П '. Сі, 
6i~YBO:t.l. ВіДJ{Qmе~НЯб~ГУНО~О.'.Іе~~А~~~~'.:::j,[" 

, ' 
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, Б •. Гео"етричні [IІрОС'І1риі] nла ДІ."""'" В'. ' -' '! 

і'і . : 
1 " 
:!·іІ, 

. Тp~ ~Ощ1. можуть 6)-'ТИ 8.(У) парами рівно--
6.tжю~ 1. ТОДІ В<?ни внріз,}"ють rplll'paНЧ8.CТ1lЙ 
(~tpnспн!!!,й} СТОВП, -оо переріЗуЮ!ЬСЯ в 
ОДІНЬ ТОЧЦІ 1 ТОДі внанаЧУЮІЬ ТрИСТінний 

[в]угол (=к,т, ~piг: -трпстін".,). ці 
ПЛОЩІ авз-'ТЬі::Я Я:оro СТІиами • .іІіиіі пеpenrну 

що ДВОХ П~10Щ - 0010 Гр8.НРі.іН!Н, S. ТОчка 

перетн,НУ всІХ ТP~OI, гранок - йОГО верт 1\0111. 

,n,ОДI6ВО ЧО~НРif.~,n nть, ' , ., n площ, що пере
РІЗ~ЮТЬСЯ в PIHH?U1$UUX rp3.BK8.X, В1Jрізують із 

безмежного ПРОС10~У граНЧ8.1\оБиЙ простір, 
Яlшt; є чотири·: n .nт:ь·, "" n-стіцввА. Так 
само чотири, n srrь. . •• j- n ДРОСТНХ. що ие 

л~ть на, OДHi~ площі, а перетинаються в 

ОДНІЙ ТОЧЦІ. творять 4~. j)~. "" n~стівН1{Й 

(-1l"'И'Ч'СТИn) [D]УГQЛ (-РіТ, =кут, =.CTib-, 
нпк). ПРОСТІР У nОГО nyтpi зветься гостри
цеnнм (= Піра2>.tідовпм) простором. 

}\утп. що УІ "fВ<lP,RTh ща ,пп! еусіДВі граи",~ 8 O.lHJiQ 

WlQщl, ~IIeIofO П,'JОСИНIofВ у Dlдрlжвеввю віз звостtif~ 
Пifl, SШJ мають trJ зрості аа tVURJtJJ, 

ДО КОЖНОГО [в)уг.:з:а иа..'l.ежиТь 6ігуиовий 
[n]yro.'1.. ЯКИй отримаємо, ко.ти·'з дові.Thвоl 
ТО.чкн IIJЮстору поведемо ПРЯМОВіlпрості] до 

СТІп даного [B]yr;w., І тут відношеиня {'jjrv. 
НОI!OOП! оберта.%нє, ' • 

М, СвмстРія, ІіроотіУВВХ ТБОРів, "оже бутв 
осеред"ово~щн,) Нпn -КОЛИ С1:Іуетричniтворн 

~ОЖR8. ДОВЄС1!І Д~, Б8.Кр1ft1'я через Оборот дon~, 

Kpyrн ПРОСТОІ, ОС) снметрН). або n:Jощева 

[= коnn: з ОДНОГО\ТВОРУ дО другого пере.ІОДИ\lО 
через ВJдбиттSl Ііа vдощі свуетрН). 

ПДОЩІП~:о~а симетрія є Тільки двобічна, ОС&
реДІЮНО-JIІЮЙИ4 ~oтe 6ути 2·, s~, ... , n '(sіЧиа.; 

тоді кут обороry 'ДOBKPYrв ~i В1lНОсИТ'Ь ..!!. " n 

ПЛОСКJ (=rpaичасті) Т8. круг.пі. ~ .' ~~ i;<~: 
Плосш тi:ta бjDМ::JТ'Ь (,би~жеиі ШДЬRОШ пло-: . і ~ • 

ЩЮ.!И, В к'ЛЬRОСТИ що найменше 4 які звyrьc.g '. ;[ 

іІніми стінu.ии; lШН1:1 MW!Ь таr.ож rpa.lI1\И та " ~;:, 

["]уг",, (";')PO~)~O од"! аі.~:r~иroПИ~!."~оО_и~' ; 1:\' 
ПІдставу . ()." жного п .. ~о ш_ ... .- ~ І 

зрООити noro сі'l'ХУ. . - . " ,- ,:. ,. ",~ :,' 

ІірУГ:ІЇ TЇ:J& анову Треба DО~JIЯТН и;&' роз-:,':' " ; ~;.{ , 
горта.nьні Т8. иерозгорта.1ЬНl. ПеРШІ з иих Н:, 

можна. піс-1Я відповідного переріЗ8.аня lxaьoro 

оомежении розгорнути (=:рОЗПИНУТВ) И& , Е, 

n.'1оЩJ-Т nI. РИСУlSатп 'іх"ю сіт&у; :воан ае М8.ЮТЬ' ~:',." 'i l', 
ні [простих] 1l"'RO" вІ угліВ (валок, <:ТіШ0.), ' ,[, 

Зате ИЄр03ГОрт&оThВn% ТІ.1 не можна розВ1t,lI&~' ", ..; :~) 

и& МОЩУ (ltу.nл). . _ ,." ," . .... ~_ ;~ ~ 

0& .. Між n"1ОСБНШJ т1.1Ю,(Н визначні 1"8.Ri:' 'Ц 

Щ, Гр,вч""н l=СТОRПИ,=ПРВ3"В);ВОН~' ',' 'H!i,l, 

мають ДВ] стіни рjВJюбіжв.і до пі.!lСТ8.ВП, тоуу I~ 
}1УСЯ:ЬЮ nідрїа:нuВ&.ТИ І?рі!DБЮ'n ;юді~ИJ) ,ПІД: ' ,І 
ставу; кріМ ТОГО, ші бt~ВJ гранкя Рl~ИООJЖВ! р 
хіж W60IO. ХІ ДI~BMO ВІДПОВІДНО до ШJlЬКОСТВ рН 
6JЧНИ'Х гранок. отже я: бічних сnв. на a~. ~ •• .' •.. , .. "\:1 
л-гранчасті \=n--стііІпі). а дм1 на ПРЯМІ, 'f8. , ~~t" 
косі (_ скісиі). ВіДПОвідно ,ДО R,YТ3 H&~ ." " .' іі . 
Т~НОБ ЛО підстав. .' ,~. ,~ . 

Бічні стіНИ граН'іаТо& є ріВRООlЖlfИ'КйJdll; їХНЯ> . ~~_ .. : '(j 
суми дш: біЧИИЦID (-бічну повеРХНID) 'IJ':"И- 'І. 

Ч$8.. ", " .'r '41: 
Висотою rptU:fЧ8.&а знємо ві,l.l,lUШb OO~1>' '",А ':i~' 

його пІдстав. 'J 
.. Грв.нчак. що уа4=; за ПIДставу~ ріlJJtобїжв:Иs.: -,_~, • 

зветься ріНВО6і:ltностінввком, ПРО,МnП рів- '1 
Н_ОО_і_"'_В_ОСТ_іВИlШ ~з пря)(о~утноЮ." .~IД.cтa~~IO l:l' 

ь' 

;';' 
"І 
.,! 

.', (І , ,- ., '. ':.' : ,'~:I 
" о' І 

~;, -1: "Іб ~ ~, ... ·~i '1 :{І' і уі, ,фiJ"!?"&,,.~~~"'~>jf.'" ')(:'. 
'.~,,: <;: .. i'~ ';."r';~::->.:(.' '{"-:t.,::>-'> ~,:"I'! .. ::',~.' 

11 
:с:\;'~~~.N~~Ji:~"-~о;""';-~~<і"-:J:,,~,4:+.,,.;с,"{і""";;'-',';Sч;;"я; 



': ,,~ .' ,',_ .;> :_'~":'. ,/' -4;" ~.' • ",'.~ 

;( '~~;;;:4:~:;i:'>';;' "'\f;';'~";:;2*; 1,;~~.1:;:';I:;;~i· ",'.: .~,;;.:,: •. ; "\~i.:li;,>",~d1~S;; ;, i.;;,i..;:,:~h±, .c,.w;i'·': :); :;-~c,:' 
,1 
" 

, 
і 
! 
1 

j 
j , 

.' , ' 

3B~T~ пр.ямосrtН1і1і1і.ОМ {-=брУ~Wj.· М,И 
ВС] (.11RИ ПР!lмостіпнш:.а Kв.a.дpaUl. иав.ію Jtv6 

; (=шостнспнnпJ.t. "",кіСТІіУ). .," 

РіеПО(:ііm.!'"остіПlflffi 11І111): два ІЩ.!ІЯ tiєрекf'lЄИЬ: стінні 
\=110біЧВI) 1'З lІ}10'::1!РПЇ (=tОJlо:в:в:і). 

Пра в.в.1 ЬНll1і1 JПl31Нla6.\10 !pQuч.Jt, X0:r8 вш ПjJoetи9 
l} 90tn Лl,1СТ!"9: - ЬР&.ЮJ.!Іьtlиit м:поroКJfRПК; ТО;:!! просп. 
що !;~мrч)с utеред:си оБПДlЮt nIActifl" 6)'дl': віссю 
1'ОТО TUI&_ " 

(2). Гостриці' (-піраміди); 11<).' "'ЮТЬ 
nа,д !1JД~авою вершо~, у ЯКОМУ СІОД)lТЬСЛ 

ВС} 61Ч~ г~aнraI. По ю.1ы>oruu бічних t]>aBOK 
ГQстpnщ ДІ.']~ПЬСЯ па 3-, 4-, .,. п-стіН21 
(= .'''Раи .. .",). . 

Ко.1П .всі 6ічні I"Jl:lП~И ОдНАКові. 1:ШЄ1otо про
сту гострицю [-=;" 11 шдстаsa - многокутник, 
уписа.виЙ у ,:ко.10]; n ПРОТННВОМУ разі rocтpиця 
J~oca (= (а\lспа). 

. K(I,I~. ni;H:TUOD npocrol ІОСТр1Іці буде upa!Ut:tM!Jitll 

. ~BOrO};:>TIHIf;. 1!ltТl!иtио D р"nн.зьву tncrРИЦЮ, 

_ У ~i бічні стjви гостриці. рмо)! )'зяті, nюрять 
11 6J11НПЦЮ '(=6jtrпу поверхию). 

. Вп~отою гоСТР,нці звемо niMilw1b II верw&З 
БЩ mдстн.ви. < І 

. Eo.'~ 'в ГOOТP~ провести пересіч мощею 
ршно6JЖ80Ю до rрдcrfWП, отримаємо під пере~ 
тnnoM стяту гострицю (= rocтpицевий пепь), 
&. пад П€J,ЮТіШОМI- вєрткову {- допоВПЮ~ 
ючу) гострицю, { ." 
Висотою . С'ПI~Оl гостриці зве1:fО віддаль 

О~ЯJ1В,ОI n: шдстар ["":' Dі;J,.!щ ... 1Ь п.l0щі перері:н,' 
ВІД ШДСТ&.В8 гостриці]. " 

,(3): 3 питИІ миоrocтiМИНК1В ~е.меитаРRа гео
метрІЯ ::mЙМt\Єтьr..-Я ще праВИJlьиеJdВ (= Плs
ТОНСЬКllМИ) МJlО,roсrінникаvв, ЯК8Х є п'ять 
а: саме: чornростіИИНR (-чотвроріжвик).mости: 

·~I~'> ::::~>:\'t.::-:;'~;:;-~;" ',> >'\ ... !.\; .......•. 
До 1Ic:il U2l:ОСliПІ ti.'s, що не .ать eBrn:r.B1: [< IRo-) . 

"YTi1l, 6ідuосиrьc.a 1 ВІ': !ІД. e1l:BJI ОП:r..: ре'}про ЗlUltWtn .: • 
'" х!іж ){\.лькkтю t:'rlи, (рАНО" Т& IJj'fA!e: Е + F - К + R . '!І : 

(8 ~ вуr!lШ. F - ст. -К - rраиоlt). . . - ~~ t 

67 ~ І;} по-.sіж круглих ТіА до' o6csIту, епе~ен: ~y" 
. тв.Р80Ї reoметрі1 ва..'іежАТЬ такі:- . ~ 

О). Ва!іОК {=ц'И.nіндер). ~ Ва.lJКОВНЙ~; ':1-
(= цИJIіЯдровнП) прості Р ПО~Є. 1\(k'И яJiACЬ . ";-
проста, творча лінія. COBraeтWJ в npocтopi ""-··Н .:. 
ріВПо('ііЖJJО БРУroм (-=-ДОВКOJJа.-JIовкруги,якоІс»' ' ~; $ 

ІІЛОСRоl фіглш. сВОЄЇ провідннці; КОЛИ неІ) є - ~, Hr~: 
коло, ).{8.вмо коловиП ве..ткОВВn простір,,' ~.' 

}\о.'1П IМkЧ&ОВВ:n простір переріМТИ ДВ01tа . :~.:~ IJ: 
ріВRО6іЖRН).{Н Н;lощауg. отрвмаЄ}іО ве:лок; ; 'іl ;'. 

. обидві йОГО підстави (- дна) - це l.rei· прв~ tl\ 
стnпі фігури. }\о.lН nj переріза .пряw.ОВі ДІ) , 4 
Т50РЧОЇ ліні'ї, ).(авМО прямий B&.'101t; У коЖ" " r)~ 
ному нашому внпад~ові стіжQR буде &oc~~ ,'~F 
(=СRісниS), . " . Lv 

Еі.пиця прямо'" ... ,ка д."",са рооroрпyt1l . ' ч ВЧРИМОКУТИВJ\,,' " ." ,', • !"f' 
Найважніші - прямі J;.oJtoBi :валки, . Про- -І 

ста, що спо.'УЧУЄ осереДКИ Іхніх пЩcns. . •. ;!{.:: 
зветься віссЮ ва..'1вв.; переріз. ЩО йде ч:ереа -'. Ilf., 
вісь, на.зИlШємо осевнм; це ПРЛ1:fОКУТ~, ",;' "/' ';.. ~tr: 

(2). Стіжок (= .ОНУС), - Сті",~6ви!! пр.· "Г стір понста6, і'мп творча пpoctз. ooBl1lЄ'I'ЬcJJ ,-,' ~!~" 
Iфj'ГОМ проніДlluці .щіж~а. однв.че иєдио... /. Ч~і 
переходить через одну IІОСТIЙnУ точку. Bepm01t t: ;.-".' 
"'Ті",ко. Ко.,. творчу "іві" продовжиТ!l:В дру'. rj' 
rnЛ бj~. по ... вершок. <»рима.мо подвіJlвв8 ' . ~,1'; 

" СТJЖКОВllЙ Пpocт:lР.: " '.; . НІ:' . "r·· 

.~ ... '. :' \ ;. " .' ~'I: 
" : " 

. ' ... ;:- ..•. '.::-.. = .. ""' ...... . ~F~ .. ;;ш.~' '~ •• '._ •. ;.:'.';.-•• ,' •. Fjii" •••• ,.'.'._ ••••• , ••••.• ' •••. "$'1 •. '. " . .:,~"~, .•. ,, :"" ... ~ ...•. , ..... , ....•. 1 •• ','," .,',:: •• 1tiC •• '~.:'. " • ,4 :;;;;:о' ...:.."......~ __ ,;.t. '''>" «''''''''''~"v' ~ ,":, '", '7 .~~~ ~ ':'~~" <.,-' ~',' $,",;_ :'!b.f:?-: ,,.:. <_i..~'':~>;'-':.; :·~::.;.:~!~~;;~~::1;&*>";I;:~~~~!~I1;:Y О;' i>r:.:f~~t:,-1:~-~:~:'~:y '::{/: 
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Ko~1rnI' із 11.010 oct!l1fs. пе~різ1h буде парою !lе;ртхо- г 
}l.в .. I)'тЦ- . '. І ' '. '+' 

. Щ1(\В "зі С1іжкоlio!'О ПРОСТОРУ. oтp""a~H сті
ток, тре6а. його [фрерізатн дові..1ЬПОIO WlQЩєю. 
ЯfЦl буде йоГО підставою. ' 
"ми провіДННЦЯ - }ц).,о, M8CJd:O кодовий 

стіжок; вів 6уде зваrnсл простим, EO."rн ЙОГО 
вертоп ЛЄ1RRтиме DpЯМОВО над осереДКОМ під
стави, отже Ііо.1Ц іПОГО вісь буде сторчоВ8.. до' 
підстави. В кожному ИJfШОVУ випадкові вів: 
3Веться иОс:ВМ. ! 
- Осе\!.іІ)( лереріаом nроС10ro };:о"о)}оro (тіа'ке е ріВИОРі> 
lotf'апsВ 1РИ}(ytии~ •• tJі,/ППЦIІ даcn.си p03fopnynr у 
вирl00:t.. u.:sa. ; 
. 1з стіжка. ~трпJyєЬf.О через nереріз площею. 

рівнобіжною до !підстави, стяти n стіжок 
(-crіЖl\ОВИЙ пень), Бід якого відпадав DepU1w 
БоаnА (=доповнюючий) стіжоу.. БіЧRИЦSl' 
простого Кй..'ІОНО~lстіЖБОВОГО ПНЯ дастьCJ!РОЗ
горнути J RИРJ301і 1i.Q.l0BOГO персня. Вого 
QCelШВ переріа ~ І ріБнорауєнnвй тpa;De3, 

·(З). КУЛЯ де reoмєтричпе Місце точок у 
просторі. ЩО мають ОДВ1іКОВу відда..1Ь ві.1 іі 
постійного ОСбредка, Т<lМУ на неї даються 
перенести а r;o.'IR *азви промінь та поперечник , ' 

Ji'1за ПОnСТ66,. КQ.1И nіІш6.'lО o(ieptj)вn.<:.e AOur.;pym 
GOOr(l nОпєречиИК" 86: осі (\б(\р(\!)', 

1Ц!",.иn [шос.k переріз .у.чі (= "'реріЗ 
п;rощеiJ) 6 К().."1ОХ; котІ він переходить через 
OC€peДOK БУЛЇ, звемо йото головним l1єре
pi~OM. в: Dід38а.чіє Він на !'УЛl ве.'Jике КОЗ?_ 
ВСІ виШІ переРІза - ма.'П. :КОЛ&. 
Кожний ro..10BJlhD переріз" дідить EYJID ва 

дві півкул]' ДВа. ro."10Iші перерjЗН 'ІВорять 
к.."1ВН, гранкою яКоro в попереч.ниJt куді; ,вів , , . 

і· . "', , 

"ирізує 3 поверХНі ку.чj ку,nнсти8 (~сфери.' 
ІШ.Й) Д1JОRУТНВ1t.· Три rOJ10ВШ переріз-в даюf'f:' 
тристінний уго.1 •. юшt1 В-SЗНАЧУЄ на кулі KY~ 
лястпй (=сфеРВ:ЧRиtt) ТРИКУТНВR; див. 33. 
1\0.110 ВЗЯТИ три переріЗ1J. НОРМl\,Льиі один ДО <, 

другого. RУЛЯ поді.!!НThСЯ на 8 QoCЬУИН (-= OR~ .. ~, 
та.в'ТЇВ). ~" :' ',' :.. .... 
Кожний ВиШИй переріз Ry:ti площею від- . : ,:, .: 

ді.'lюв від неї відрізок. оомеженіІЙ і3"ОДНОro '.: ,.: .... ,. 
60~Y l\Q.'ЮМ. а а ДРJ'І'Оro верхом КУJЖі •. Дм:- .:': . С,; 
рівнобіЖНі n:rocRi перерізи' ВИРІЗУЮТЬ . шар.. " . 
(-верству} КУ..1і. обмежений . двома Ko.na~""~ 
та поясом (=полосою) :кулі. :: ":, .'. ',:" 

Bnpia.oR кулі отри~в.ємо. КD.:1И одне а MaJfВX' 
&0.11 приймемо за провJДИИnЮ С1"lжка •. а .осередок. ,". 
Булі аа ЙОГО вершок; !ворчою ЛI~~ж.\. f:Ol'O. 
стіжка буде промшь КУЛІ. >" , • • ••••• "' _" • <, 

На КУ.ilі vож.ВfI neР~IШДіІ1И Opl"B'!Htllj (";'О.llіепт)'
nt.тиr:іІ) [= Л(»)l.іОПQ ЛК IlotllтеИ.!lТН'lПI8 tt'(\rРВфll1: ОДВП 
tJotН:Р~'f!ПИ:J: J;y.,l прН0}'!IІЄI10 $а вісь ЕУ.'Іі, 1\ 00.1(\ J;~цi. "., 
Зllем~ бlrуиамк Коа1іе і!t'.ПI1\:е i>OJIO, Ш(\ проходить __ , 
'ІЕРЕ(! 6іГ~Пk. ('іуде И1l3SМtцс.-я 110з.удеИППk!)JaII, 1з: яus., . 
G:tH.R. дові.nьпnВ. UРНВ!.ІзgJol~;m пе рш и k (= почt.tконпЙ). , " 
ВЄJ:ике J;OM, ЩО лереходnть у рlnиіЙ віддалі }Ііа Ма,' 
no .. a біtyИSVl!, 6 рtIlПИ1\.ОIt "К}",'.й, З. "e(~ '"n:~ ~8, р\&-.. 
иQ(iіжві до пь(\rо - n р~t!ио,.::.еЖП10t&:liИ: (= рlви06h!t: 
ИПJ,tН 5.;);j&MH),·- BiддA.JL Яl-:оjr:ь ТO~КJ' U І':)'.nі вІд рІв- , 
и:н}(а 9 nl!l ПI'ршоrQ ПО.1узеППIil1\:а аПЕItU rеоrрt.фИ'l.flОЮ".:. 
mНрitRОЮ й доnжаsою tО'JКИ:; lІ !1(\даr:m. У r~'~еИJ;) -"." . 
сtулиаs.; ДИ8, 62.. . '.... , ;;.' ,..' 

(4). Обороrові. 'I"i.'Ja повстають, itмк яка, . 
в,будь ппоска фігура ооорт_ AOBKPyrn. " 
l1остілноі осі; отже проcmй KMO~HB БaJlОIi;.,j.-,. 
стіж()}{ 1а КУЛЯ НilJI~ТЬ ДО ООоротовщ Tt.;:. 

Мвтl lIИ3Я8'Jиі о!'іОРМОnі тіла '6: ufюРО'СQflJ:/R ~1f'ПСО'fJI. " 
r:n"(\Щ~l!ult 'С/І n»ДО!іжепиR; о(іорorоnнlІ rlnepOOlotдo оди:о-- '. 
та ДJlOПОllеРlиt>nitй; о6о.IЮ'tОI1ИВ. naps.&!.»O'fJI1 Т. д. 

. ' .. ' ",.; .; .. ~', , ';' .. ,:. -.. (: ;" ~ 
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ХІУ. Cmrreт11чп. D нарв.па "",Метріа. 

Ь8~ Синте:~q~а геометрія роЗглядає про~ 
СТУ А\50 111\ Щ';l1~ - :оді ВDпа зветЬся пром:і. 
нем --' а60 АК зага..1 УСІХ '!очок, ЩО Є (= міетятьw 
с.я:, на ,Ній - і тоді ВОна }!иє назву ряду тОчоIt. 
ВреШТі можна проC"f)' вважати віссю .ж:мутка 
ПЛОЩ.- ЩО дa.t!J'Тьсл ПРОRЛаств через неІ. 

ПодjСіI;Ю тОчка' може Bucrynatн аСю с.а:ма ПО 
сООі, або ЯК вершок жмутка ПРОСТИХ, ЩО 
переходять ,через: net . , 
Ряд ТОЧОК. ЖМ.}"ОК П.'lОЩ і ЖУj'1'OК простпt 

мають назв-у O~EOBBBX творів перmоrо 
СТУПИн. І 

о.СВ:ОВlJЛМН T~opaMB APyrorlJ ст.Упня в: 
СНОпи {=в'RЗ:КН} й П~10скі УR.'lади {=ПОJlяj, 
Снопом ПРОМ~Нів звемо 3З.Гал: простих, ЩО 

переходять "1ерез одну точку в просторі, Bep~ 

ШОК снола.; подібно еніп площ - де зllгц 
площ. ЩО переходять ч:ерез одну точку в 
просторі. : ' 

. П:'Іоски}! УК'n;IlДО:М в ЗIU'8..'1 ТQчок та про
}!ІВЩ що лежв,ть па одній ll.'Іощі; ВідпОВідво 

~o тoro ~і~рїжн.s!&Мо влоскі уклади ТОЧОk 
та ПРОМІН1Б. ; -

Врешті OCH08~ if ьf .l'BOPOM третього ступня 
DВaяtаєtься npoifTip із уСіМИ своlм:п точка:мн. 
простими Т8. п.'Тощамн. 

БеЗRонечно дв;.lекі ТОчКИ, прості та площі 
ма.ють у синтеП!:нJI1 гео:метрії пазву веВЛ8· 
СТИDВХ єд{;м:еВТІ& . 

Гео:меТрIlЧ!іі твррн повстають одні 3 другах аа 
Допомогою ДlЙ; мет-увавия та перетинання: 
ди",40. і . 

59. Д~8. QC.ЯОВ~j твори визнз.'Ч'уют-ь твориво 
(-BHT~lp) ВИЩ~ro порядку; ось 1'111'; два твори , 

j , 

першого ступня (ДВ> жмутки "fJOCТ!I1. або.два.:
ряди j()Ч:ОJ{) .дають КрИВі а}nН другого'crynнв. 

Лінія sпеться. кривою n.:'·ro поря.д;Rу~ КOJ1И: 
вова а пpocroю може пеpenrпатвся В n 7ОЧ:.ках 
(ЛОGДЕНЧ:ИХ або' :МНОГОRратаИl; діnсн1ІХ . або 
УИБ.ЩJX); ВОНВ. 3Бетьсл RРИВОЮ І-ОЇ &л:асв:~ 
КО.."1И з одноІ тoqKB на п.'lощі ?.fОЖfiа повести '. 
АО неі r доroркальПИІ (поєдlШ'ІІІХ або ,",oro-:· 
краТНИХ; діЙсвих або у.чВПІ). . . 
Криві ДfJ~'1'()r(j nОРЯЛJtу u ОДRочасlt() ,ItpПnIIИIі 

другої J\..1аси; з ОГЛЯДУ из. спосіб повСТЬ.ВаНRЯ ' 
звемо їх Тtж стіжковимп перерізами (=СТЇ2it-· 

КОВllУИ кривими); 4ИІ!. 64:. .~ ','," , . ". '"/ ""',;.>':... 

60. Нарисн! reOMtTplS:1 заЙМaGТЬCJI в пер:, 
ту чергу ·розглядо," меТіВ (= проєкціll). у 
"просторі 11 ,діл:wrь 11. на:, рівнобіжttі . та . .', 
осередковї. 

Рівнобіжні :мети отримуємо, ие.lI,Y'fВ череа 
)"сі 'ІоqRИ якоїсь фіf}'Р.u в п;юшJ ріВНобіЖ:в.і 
прості, що не л.ея:шть У цій шющі; ці нрості 
-~ це .метові (=проєкційні)' ПРО}!іВі; фі· 
IJ"PВ. що їі оТримаємо на ~арТННВій (-ри~ 
С}ПКОБїЙ) llАDщі. буде ріl'.;ИQ6іжпи1t 1t~ro1t. 
!\{)..1J.H fНШРЯ1dОR метови! проУінів uрямовнй до ':, 
Ji.ЗРТіНп!Оl площі, маємо пря:мові мети; КОЛИ 
.цей ваПРЯМОR скіспвn. :маємо косі (=С.КjСПj) 
.мети. Іх звуть теж &J\сономеТРЦ-ЧВR1lИ t • а 
S8.j'RY про ПИ! - аксонометрією. ., : 
Часами 3IiIOДIf'rЬ потреба внаnа.чу.вати мети 

На дві ПДОЩІ; КО.'ІП :вони 'пря:мові, ОдВ" до 
другої. ТQдl мет ва позему п;rощу звемо ив:ао-,·· : :':',:
:ВИМ нарпсом, а мет ва ПРЯМО8У ' ........ пря-
:мовим (=сторчовнм) ио.рисои. У деяRП 
ВНПв..1J,RaХ необхідна вшшачитн ще й треril 
мет, БОRОВВЙ з.6о перєхресввй нарис.:, .. 
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.3М80'" 11І111 єnівр-я.аИI;НI}І ДеАprА R nЛіхера пщtlJ»Ь 
РI.вввав: 

·UХ+IlУ+l_0 ["""длв ПJfощі~~ . 
nx+vy+.&'z+l-=O [=.1)1П простору). 

(3.) Вігуновнй У:&.1ад: 8.) В площі-днІ:\. І2. 
Сі). В I'1рссторі: n~nlt)l&eu~ AODt.,bВY fОЧКУ 3& 6ir10 . 

• ере;) всІ .Bt.1C)tO доtн.1ЬИУ ,'ЩНtРОС1У. бігувсау віс ... , 
а чере~ ТІ ь!сь ~~дt)lО ДQsі!!hИУ біrувову D.10C{j"; 
то.1і GІ'.rаоtШ:llВ (:ШВР.llдв!:!~в fO'lKB » npocfopi будрь; 
іІ ПРО8lдпlttl DPO)l!Bh ТВ ..1.еА };yтtt: n!JtXu.1 :wtry 10ro 
nро}(ів.ІІ вв П.10ЩУ ьі..\ I'Нrуиовоl осі та віДІ"!! D,р{)ВЦИСJu 
D}1{І]іjIlЛ від Gіr:::lЩ:)!О} ц:н)щі. 1зм ехожосто nьoro 
Уу.,!ААУ;! геогрвф»ЧИИ!llН ООrlачt'В.I(ІIВ 3:03'ТЬ оон) тех гео
граф!:!'!:)!»:'; ТУТ n€РПН:Jtl Ч'Т lІuио»fДА-в 1t'оrраФп'tвІ9 
,'ОБ~вzі ТО'lJ;.И. дрj"rпа - rrorр$фВ'!:вlА ШОРПИі. Дпв..&1. 

fipiN" того :,нтввмо ще Ь&.'ІКОl1а8 (= ЦВ.1tlПДJlОВЛА) 
)'J:.1 8.\1: '1.ер<!+ ДIlВУ 1'О'І};У MilJI.f)'O n.10ЩУ ріввобt1l.tИУ до 
біr}'вовоt П.1Ощl ~ ПОДМ}tО ПК :rpM» співрпдпу пi.Uз!!h 
обе:1НЮ!. площ. ' . 

Н). РіВВОРОДПі СDівридаl; в D.'tошt-трю;:Уrнll
хозі,а в I1р<1сторі чотнро'СтJвпвкові'1I0ВИ nOAiInТЬ 
за 'СlIіIljlll.1иІ трп, з ;1.1Я ЩЮС'toРУ" '1-МВfШ зе..'IІЧВВП. рро-
1101,піЙllі ;t;) пIМ8.,еЙ дамІ ТОЧКИ BU БОJ>ів OCIIOBBoro 
т рик;)' (КЕ ІН.; n пpocrорl - III.1CnIl оtВОIlпоrочотиро-
СlіПИИ1;L І . 

Пt:рєміна (~пtрсrноpt'UВЯ) одного j·R.la.дjo' 
співрядиих но. другпЯ доверW'<іТЬСЯ при дo~ 
помоаі відповідних nереходоьих piBB8B~ 

63. Рівпяння першого ступвя (= JJіо:іllие 
ріввяtilіЯ) з доома зміtШВШJ уявдяє собою про
сту .1іиіll) В І!лОщі,.а з трьома ЗМЇНИЯ1Пl- n~o· 
щу R просторс . 
Два .1іtЙnИі) рjuНЯННЯ :3 трьома вевідом:в.шt 

-уяв..1ЯЮТЬ собою просту в просторі. 
РіnllllПRЯ I1poqoI у BUJ.i; )' =.ЙХ + ь 3»е'ьи в:апрЯllllw 

Jt6ВИIІ; (l1іЕЧИКl:І.n& при 3Jo1'IBB.lD х )Ш3 ОАаnY.СПlnчвв. 
ИИ&& ВillИ.:rу {=t:.2.~РRи!t5) ПJiO(Тоr. 

'" 64. Ріuняння .1.pyroro СТУПНЯ {= квадра· 
TOВ€) , двома )зУінніі:hJИ УЯНJJЯС Q')()ою криву 

і 
і 
.' 

ДР.У гого 110Р,идк;у. ,(= стlжкову. = КQUИЧВУ 
f\РВИУ). е nкі криві другого. порядl\У: ,,"мо, 
еліDС[8]. nпеРООЛ8 й DвраБOnВ; остаточво крива· 
може розпастися в (= ва) пару простих •. 

1\0.:10 n міпс[а] - це 3з'мкнен] кривіі Ванн 
мають один оваль, Параоо.па -. відкрита 
крива.. 8 Г!Dсроо.ла CR.laд8~CSI з двох ,нспо- . 
ВЯз3ВRХ BlТOК; .. . 

Криві другого порядку діляться ИЗ.: ocepeд~' 
кові (коло, міпс[а]. гіпербола ft пара ПРОСТИХ) , 
Т8 6ез'осереДБові (паpnсю.1а).. . ... '. '_ 
Вони мають дві осі, які звуться: в e.ninci: 

го..10виа (=lН: .. 'Шка) 11 пооіЧJl& (-У&.1а), а в riпер-
00.\]): діnснз; й уявна; !ЮНИ прямові одна .ДО 
друго]. Ппра6oJI.а мав r1:JЬКИ одву. дНюву вісь. 

:Кожну просту. що переІОДИТЬ череЗ осередок' 
криво! другого ПОРЯдБ.у, 313~~O ї1 ~опе.ре:ин' 
ком; поперечники параClо.l1 - РІВВООІЖW ~o 
Н осі_ Па.ру спряжених ооперечиик!в 
).{3ємо, КО,.'1И одви із них ПОЛОВПНUТЬ .RОЖВУ 
тетнву КРИВО}, рівВООіЖКу до дpyro~o шщєрєчw 
ника., - і Н8впакИ. 
В ко.'Іі (; і5е3Jljч пар осеА: та 6tз~іч пар спря

жеввх поперечн:иків; ІІВ1(}І є кожна пара пря

МОВ}!Х попереЧRНR~' 
Точки перетиН) стіжковol крввоі 'з ~ 

звуться вершками кривої; К()...1)О}іМ Ух ~ч. 
ЄJlіпс[а] 4. rіперООла 2. DврООола 1.. . 

Стіжкова крива Уа.:; дВа огнища; ВОНИ в 
Ko..1fi сходятьс.я з його осередка» (= прих?дятьм 

ея, = падаЮTh аа осереДОК), 8. в ~арабоЛl oд~e 
з ЛВХ безконечво дме... Віддаль огнища BJД. 
осередка Кptmої - це ОГНJJще~а даЛЬ (=E-~Д" 
да.:а.=.lіиіЙна від·осереДВIСТЬ.-Сlнщев·, 
урн чи ість); »ідиоmения Іі до ПOJIО~ВRИ ООЛИRоl 

.. ; ;j;щ;~~'5~ s:~;"~·.v~l"':;'t~ .. ',:y·~p.~~t{;;:z, ~;p.::- ... ~'1»~'i-·!;fii;~r,:, 

0/. " 
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осі 1tрп.ЬоІ 3lseТьсл 'ч ЛС.'1 ОВО J) від' осеРЄДНісtю 
І""" експеНtрвчвісtю)." . 

ВО'ва .D ~~=O,!B 'eJl1nсl < І, е liпербо.1і>- 1,' 

Параметро~ стіжковоі :крmю1 нмlпtавw.о 
Р"д"У • ОГ."ЩІ [=. IIp!!MO_Ynri. УК.1ІIДі]. 
еnж"о!", .р,ва М'є дВі асп"птот. [=ДО

ropRaJ1bJlJ. що мають точки доторкання бе4, 
І\онечно дa.:rСRО}; ВОНН nлыuf в гіперОО..1В діЙсві. 
а в пкmи.х КРИВИХ уявні. 

СтjЖК~ВJl .:К~П~ МАЄ _ще дві провідп1іnі 
{= п ро В.І Д 1:0 ~'1.H~ й}; "прн ІХ допомозі ха.рактери
ЗУЄМО ~ l<РИВl як геО1ftlркч:ні шедя: ТОЧОЛ, Ддя 
"ПШ~ ~1.Дно,?еННJi_ IXHi~' відда.1еЙ від. ОГПНЩ& 
та 81Д ПРОВlДвнЦ1 DОСТ1Аие. . 

Отсе вl.:шоmсuая ;- це 'НС.,t'Ч~а IJi.tt'осередвіcrt. k.p_ВQJ. 
яка у ВИU8.11t)' "араOOnв J:lпаос_n І. . 

_ llape.6Q.18 має ·тl.1ЬКН одпу ПРОВЩИl1ЦЮ в за. 
юичекоУу. ,другу в 6еЗRонечноwу ~ пра кo,n( 
nон!! 06иДВ1 в безконечному. 

• Е'ол~ Дана СТl'іпшва крива. то до Ji.ОЖF.lQ! ДО
ВШЬНОІ то .. и .а П.:Ющі [=не .а Ціll kp.Bill] 
кк 61 гуна., ПL1ежнть одпа. Й ri:п.fi.И одна проcra. 
я1t бjг.Увова; відношення 'бігуповости Щ~ 
тальне, див. 4.9, І63, . . . . 

Наші Вllltиіmі Jl>РЗlilі ~: 33t&.'1bfIj пераGo.:lМ а I1IfUbl:li 
rjnep6o~~; ItpBDi.' .... O!lI.'i) &іссlзfl), IrЙ. ЗИМ0 Jtelilllc
r.в.TtI;. ~If:oba [ДIОJ:.:'Rj; :&ОlllОіда !1HXOMfA1t}; ПОМJОві • 
~риltl. АО ,l!I'(В!. ,НIt,'єжаrь: 3J1"чаЙо, С:&{фQ'rЕа 11 вооз. 
жео. uнж.zоіда, t[/!~tIQ!01itlI 1t rIПОUИ~10JJ..; "ap;llQ14. 
(= (tр'ЦеNtа о1IВія); acтepoua (_ аІР'!ета <ІІзія); JlaOI1D. 
TO~ о1.іlli.l! f"",,~рза:ri1JеjXЮ.1і"lllОТО f!:O(;Цayc,;; е.цаСТВ'Іа. 
:Jle:ur; С-.:ІНХ8І';. tn~CR~IIJ; --'-вето*, rДtварr.~; спlр8.llї:-Ар
);ВХЄД&, rtliербо..'I'!:в~ 9 o1.0mp1ITMO!Ja - й -бат.то 811ШВ%. 

65. РіВПЯ~НЯ itp~ro ступня а ТрЬо:ма 31.11&
H!lWHJ'S;:~!3 со6оЮDоверхиюдругого ступиа 

') c....uц. 

~~~?.4' " 

(- nорЯІІ"уl. Є тк; повеРІпі другого ЩУП •• ;' 
'У.я. еліпса!)!, гіперболо!)!, парв6Мо!д; criж· 
хові (=Іі.оннчні) та валкові (=ЦОJJіп.дроВі) П()
&'рхкl 2. СІУпня [=біЧНИЦі вa.1lltiB і стіЖltiв: 
проВідtНЩЯ Я1\ИХ є КРИВОЮ дpyroro CJY1UIЯ~. 
oтme Rpjy Ii.Q..'OImI на.1е.жа.ть СЮДИ ~1Іtrrи.чю. 
гіперооліЧНі й парабміч.Ні Ва..11ін та .стіжки •. 

два рlМIЛIlIt& ~ ТрЬОll8 Вttlї.'10каlltИ y.s:uJI'm собою . 
простІрау J:p1lBY (= .:ІjlйЮ П(lдзія:воt "paВlr.!a); О. . 
ОАа] З ваIН\аz;аіШ1l1 lHI38t:"O ч·" труБО!!1 (- r)'lB_" 

. Т08і) вl.-Ію. 

66. Просіу. що має а КРНВОЮ TiпЬK~ одву. 
'Точку спі .. '1ЬНу (-дьі безконечно 6.1паь~, ТОЧlШ 
спі.'1ь:ні), звемо доторК&;JЬ&ОЮ кривоІ. 'n-роста, 
що croіть до неі прям~вовточцідоtОРl\аиgя" 
- це иорма;']я J\РП60I. 

JlоаЖ1>П.У :ЮТОР"iL'н.&оl 11: пор.алі ОТР")fВЄW:О." k().Il.,' 
:tPI!.R1 I!.Ufler-eIlО до АМТОСlо J'КЗa.:u- спі!РЯАаВ:t та 06-
'HlG.1H1I0 відrпВIiВ ва ДQторм.пьаlА і aopllui ВІ.'$. 'ІОЧQ . 
;щторlЦlНnll 3М АО nерt'ПIВУ 8 Uo;.'Itlll"D Eliccn. Раяиа. 
ТО'І'! і\оrОРКІІIШJl' ді.іЧть. відТIt(Н,Іі n«оеlilО} осі .. 18 
доrОРК"'ЬН:іЮ fI. "ІІоркаJЄЮ па nі,адоrор.sа.НlІj І: пl,а
!!I°P)fB.,D. 

Дотор"а..ЬН1\, ЩО :маЄ ТОЧКИ доroркання без,,: 
конечно Aa.'1eR') - це t!.снмпrоtа Ii.pнвoL.oпre 
nPOСіа, до яМі JiРИ:Uа. НWИЖ8.G1'Ьcst все 6~JIЬП:Jе 
А біnьmе (=асиwпrотвчв:о). одвв.:t:е n ЮКOr.Zm 
не досяга·Є" " . .' 

АtlП,lІЛОТОЮ J::PRooJ )fоже (І)"Т"8 'IItI.O. АРІЦ Kpllвa. . 

Гео.меТРИ"Jне місце точок пеpenmy~ вСіх ~o.
тораaJJЬНИI: КРИВОЇ та ПРЯМОВВІ до неі З ЯRОJСЬ .. " 
постіlllJоІ ТОЧКИ ЯR бігуна. зьеться СDОДО!Юn 
кривою даноІ КРИВОЇ".. " .. 

• 

Нар tа:ОЗQ!ОЮ J:риІ!.ОЮ 8ВRчаll1l01 вараШі «UlJJ(}1i'" 
ІІа пар.б1),а (_ nlpa6(1.rj:a Н8АIЯ)'); СПОДО80J) .pQOl'l . 
рШВ:06!'1&:о1 rlаер(ю.'l._ - Л(!lІІвJcu'tt. . ;" . .,... 

') N.il. 

". ' 
:.'. 

.. :.".~ :-::'~, ~~f;<i~ '~~'.«\~\*~~~~У'.!;';1.·ї3~~.!Ь:Н§~:~.;';1·:'r$Et1~.{~ф-;f."t!~j~7::-~f'~)'::·$<.;h ,~\: ":-.' :: .... ~"',.:~, .,,_,1. ",<,,' тk~:' 
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Кри,"" ' що 'набли""""ЬCJ! (~при.1'mв)' ДО 
даної кривої бj.1ьmе, ЧИМ il ДQТОРЮ:.lДЬН8. [ПРО> 
ста1 (=що M8t:; 3 даною Ерll.ВОЮ більше ЧИМ 
дві бt';Зl,опечно БЛ1Jзькі ТОЧJ\П спі.11ЬНН, зветься 
ЦРИ.1Іягаючою кривою. ПРВ:Jягаюче КОnО 
(=}\O~10 l\РНВПНН) мас трк ·беЗКОНfч.во БJlпаькі 
ТQЧ1Ш спільні З даною J\РПlЮЮ; йоro осередок 
зветьс.я. осередкоу КРИВИJJИ, upoміиь-про~ 
мівем кривини, а ВjдворотпіC'.fb проміня KpBh 
ВПНИ-Мірою КрИ'ВИНЙ (=КРНВПВОD) дЗJlоТ 
кравоі .. 

Гео.м~ТРI[ЧНИ)f :иісцем осередків кривини 
ЯКОЇСЬ і'рпв,оі в і1 еволюта; навпаки, де.:ва 

. крива зветься евольвентою тої еволюти. 

67. Крива, що перше підніиаєтьсл, а потім 
опадає, зветься "вигнутою; ЕРпва. ЩО зах()

BYGТbCJi иавпа1іИ, {> у ГНУТ&. Пере.1IД від опа~ 
Д1UП1Я.10 підпімаn,ия-аСо D.'tВПtl.f,-и-вjдбуваtтЬ~· 
('.я в краЙНіХ точках (=єг;стремаХ.""""14aRСИКВІ 
та мінімаІ) кривоІ: в НКХ ДОТОРЕaJlЬВа' fЗ по
оо:ма. Перехід від внгнутостн в ~'гнутkrь t.бo 
НВ'вШ!JШ MaЄ~OB точках перегину (-звороту'; 
КOJfИ крива перегинаєтьс.н, n доторка.1ьва 

, [В точці] перегипу (= звороту) 'nеребиває 
"ри.вv. ,І ' . 

" 

J І ." 
Точкп. В якн:к;:крнВR має бі..1Lше чqм ОДВУ 

ДОТОРfi:&.'1ЬНУ, ЗRУТЬCSJ ВНН;JТI\О,ВИlIИ (=в}{їм" 
ковим:и. =:замjтив.vя. = впзвачпииН). Нал
частіше подибу~ться такі ВВНЯ1$ові 'roч1tи: 
подвійна точка [=ко.'1п RрПзз. po<5IffЬ пет,пю. 
там, де·uе.тля пе'pern:нається]; ВіСТря [=KOJIJ!. 
ftя пtt.1Я В мел::евоw:у випадко,Ві Ще3М]; від"· 
ОRреМ.lепа (=іаозьовава) точка [= f;ми:е П 
окруженню (-сусідствН 'немає ПИШНІ ,;1,:іЙСПВJ 
точок КРНВОї]; Rінц€ва точка RРПВОї [-kOJ'lИ 
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toIl!Gi[!flQ.UJ~ 26., д. СnOАУІІ'а, ayGO'f'tpa, 36., J;y&тyP'. Ku.b.t.tv. "~' .~ ,'; IЮJ:lUluytsltn, 46., .~, • m!" m. (Х4еОМНІ, МJf6оuпро- ~t.iЙ,кв:It, ~., 1IIif4, т, ... ian&tA~ 19: . .,0..... qбн,есЦI. ван., kOfP,biuiereu. iU88mme~t:.fl1. knbiвth.· "",., , 1LO»UlUnfloЦt.J ;:'fi •• т. Л1..WЩУМННJJ, ЮХn,1\аuа1tвJI. Kon'!- . ,q;;m, 61, 65., шар, KngtII. pta.nat.ion. q-Uf"f'8D.J 51 .. ІІ*О.,,-.и. '7J'j,q, .... m. сфеРINШQ,. ID"'РОЮl, IЦJnк,в:a-II, 61., д. tm~lWЄIoHi_ сфервчеСJ;ій, Kngel ... 6phbisch. ' 8601«:, Zl1. д. eт.i: .. :~ui. Ч'І'.4$.; lJI. оСІJ9,kЩrJI. _~~ 153.~ а ..... ",... о';'? IЮпt'Тpjцlя, 42., д .. 6Y~II. cтlItПt. УІ'().І. WinkeL . . . ' , &Сllх6їда, 64., М$10И.:l&, KoncbO-іdt. 1:1'f'01IOD., зз., .,...... д, l!(»f1.o_I'I'IPK_WIl1. 45. ~ р-1JOO~;ц:nщlта, H~ .. 8. (lІЧрsWНIl. . . JiОООЙ. Winke.!·, .. ItOpJlraKlt, 27" ~іЦltn., 6.заroпрnnи!:.l:Й, gt'I.n$ti~. CJ'I'OМip, 41" т. mрrщcAt1-Р~Р. TpaBf;OOpUp. ~IU". а:6рlт,3 .... t.la., ІВ. 1'1 .... МРЄJ:lЬ; Wuпel. 
IЮрlвtокl, 3., PlЧ'ano:. 4, ~ рз, 'I'&D"P., Inодj7ю-

реа8Ь1й, Wun.t\l., Radik.aJ-, -' . 4.': ltорlnЮn'mц:r, 3.., ):w, 'И311о11t!"К8.ние корНJI. Radi::ieteu. .ІЬаtrпI, 46.., ~ мманлwlІ. pЬroch8D, ,~>. sopIUlOalo,..,4. Ні. в?меl>&ТЬ корепь, n.dmeft'I!, .uиЦJВNllШlr 7. ш ..... иеn.lJE'рwlIlы;; Є4. "'DI. .Qt'IUI...... ',', &oe~~l1e~ 33" ~IЩIе. ШеtAl.:l&· К~ttt!'D-. ' " ... а4Pl1, т, Сl\:kщtw'. Ц., ~ М. 57, rti:VJ&. --- '60. .I~DIeитa, 14,66. ле:vниnt8'1"&,. Lemni#b.te.'~· 1·; •• ,·_'~-.ІИ'Т •• 00000й, schi_f. J П:f:Т'6. Atsitp1'A, 64., ДСk#рro!l1іЙ 'лаt:t. ~t$ w_u. IPtJШ', :l2 .•• -'"81'J. дя4WвUЬ, DiagooeJe, nmса, .Dm(l_,. 10: I18БЬJТО1t. U~bQ.8. . , " '. . E6c!Hsye, 33,. JWCП"1С. Cosiou.. ' 'nOllfl:, (. ,;еIШQ, links. -..: 1.Qf;lІпrtJ6!,.,., 33 .. MC~HYCOHдa. Q..;iDo.~lini., .. ..tlldpf'l,4 ro.. ве...'ІЄtщ. оо лемІ: C'ttIPCU(\ ~ linknh&blf. ~Ktтllntt, (7., Т»Q.,. 62. T!<ЦJ Dl!Щ>ц.ц m. ("іСІ.Сноqrтхuц, .lнИ!.", 41. Л8'nеIЖв, UnNL· ': .. : Jl;OC1»'ro.'bB1it. schiafv.-іt1kJ1g. a.lal.tlun.tl, НІ. 31 .. р'-- за. 63" ,,*,:t..n.!p. 5Q, ~ 82.~ .otA-Вf'eИt!, 33., J!Otвпrепс, Cotafig*n&. 6-1. 'іі"~]J1t-n. ЛЕве!!!!!>!1t, IibfJV. .' .• l'OtaJII~ne6ba, J:Onill'reв(оuда. Cot.ltngtuslin.~ .• , пІіа, З8~ ЗЗ,' Wj>t.I f7bI:Ill. .7. ~ 51 . ...,.... «; ... ' &.'ріпа, 10... ..... 8, '':''_' , .' " ollW ~ о. IIpt>W1ipнa, .Іввц, Lini.. ~ .. 
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:rt., 1. д. 6уай. 
JlCnlpiтu, 3" .!І(ц·-вРпфN, LogtUithmш, 
JI()t1Il'l:тN:lca, JlI)'J'1I:PIn'JJOfr,& SPIlU, зз- ..1сrариф.S,аа, Іо-

prithmiacbe Linіе, ...., 
,JIоmРВ1'И6Dm:t, .~,' yu.., ,f5. F>Ц, зз.. .У1ПЩ!А;. ~_ ~~. 

..10rаРflфNичеtJ1k~. !Qg_rit.hmi8(:b . 
.IJ'W., .19., д. i1tIю.. ! 

..-,.ОаИІ, ~., д. ~IUй. 

Шt:тfJII, 35."61,. XQRCHKy •• Jdu:imum. 
.AJl6 «оло, 57., Jlunы! ііруТ. КJuіnkпriк. 
.lUIТitи, 4., .аптнси, Mant:їмe. 
1ІШ, 2" маССА, ~. 
Q,тєміnu:> »arr."Tnxa,· M&thematik. 
иа~lІіатd"S:IlI, 28.., ра:.".,." т. іЮ-..uШ/4Uй; 3&. А-. /1#. 

r:mPCr-fiіІ, r.tare..waTH'iєcitM!, mаtЬєшвtШh. 
матр,Пца, 22., т, Jtі'Ш • • .ilТрНСА, М&Шх. 
8е,.lSпа, 4_, ~ ... д. д()UредuюW. AiнiJl; 62 .• уа:ч\ ..щ, 

pq.u, »~:lt8.H~ Меdіащ" ' 
_е&6., 30., ~, т ... рай, 8І. 'fWlЩi1. 36, _'"'<:\~ ~....,. 

nреде.:І, Grenz,e, 
• є:.аєhИD, ЗО, 31" .",i~ предє",ь1tы:А Gnmz... 
.~nmI1ТD, 5. 24. МЧ умеИhШRТЬСЯ, "'~ы!rь. kieiner 

v.·eroeu, fвJlert- 1 

'I!~ВШ"8)'ІІе, 6., д. инUksЮ"*.'". 
_ет, 38 •• ~1rU, 51 .•• a1~ill>. 60, ... uoщr. ".. "JЮtIЩ;", 
nроєюtня. P:rojektion. 

• етоJJИЙ, 40., I'WI~ ... ОО. "ро.і.,.., tlроеltтнDuы,' пpot8'fll-
Р),ЮЩnR, projel.iiv, Proj .. ktjQnЗ-. . 

JreТyвA.mla, 40. 58., :З:JЮeБтuрование, Projweren. 
!IIЄ'tfllil.TB, 51., пpotnuров.ать, projirieren. 

-'';' "'" /" ~-.. 
ItI[lЯлО~·Jdр&С, 4\,< .atmтa6. )!aЗst&Ь.. о": С"',-, :'! -" It:;"" 
а1p.mпш, 4. 46., m. об..ір, 1l3)1!tptlПff., Mцfen, >~' .. ;/,~ --.' І 
J:O.р;;1'1Х,46., m. /llLМip~и. BiMtpU.u.n., ШеЕаеЬ. __ ,-: ',-,; ',:. .' •. ', 
.1t:ruтиCJl, 4., а ... c.d, .ufgtbeuj. 58 ... ':a.llщl. _ .~: ! <, , 

ПОlllєщаться, &іса Ь4іb:l:асn, :. 11., 
.ter;f!. 6. , ІН\. ",""і; ІЗ. ~ 32. ~ т. mD<tIICCf: .-." 1 

Swlle; 42. 50, 507. &1.. жw., IItt1'O, [gмmetriвclier] оп.:' J ~' 
wtmаі':пl, 10. пи", ".pIЦNd )lJ>j,!,. 29. a6aD ....... 46. ~ І 

tir:rpa. с_ешаJfпы •• ~milЮht. , ",о' . 
JQlоro(іі'UШ., 50. 54. u"moia [щВШiil ІІІuОroct(jРОПП ... • • ,;"1 

(:JllІІмеТI1ЯЯ]. rnehmeitig, і 
JlВ61'Омp;rlсtш1l., 1Ш6I'О3U'JIiItЙ, 4 •• в~gаЧ841t. ш~ 
. wertig, -dwtig. . .. . 
.воroі"шmпll~ І. ~. CJ'1QZиьr8.. ,BIllf>!iQ68.l3l1Ii8, me:hf.:.' - ,.: 

nll.mig. шеhrt.сЬ ЬЕD.AІШ.L . . 
Qoгos;p!1,.",7., r:par:ltcм:, Vitlfacl:le. ,І' ',~. 
ПОІ'ОСРЛ'!'ІІnl, 23., tWp!1ц.. ,,-. 36 • .......,... маоroжраткwl •. : 

·vi~lfacl:l. 

Q(І['(Іиtm-l, 21:),. д. фігурu .. ",uil.. 
MDOJ'01:.tmQ~ ~, миоrо)'сwьuвв.., VШock. 

поroeтіпиd -тr. 53. а. [.Jy.w.i " С' , •• 

Jll'ИО;;І'Оцафр6nпft, 1. мнопюпа'іJiы:.. шеhпi!fzig., ,_.' 
J:l:Do;;rf;ves, 5. _notolUltH. Pol}"DOIXI. . 
иа~JПur, 3,. }"VJi(l.lI'a,:nae • .r.fuJtipJikAUon. 
_0 ... 0.0 •• 3... Jкsож.ае_оє, Multiplib.nd.. . 
Jll'Иоа::rш!, 13, аИС8.кб.'IЬ. множество, Mf!n~, )fNШit" 

faJtigkeit. 
IIВ~, З .• ,}'мllож8.n" muJtipliriel'l!lL . 
a6ls:na, 8" _по1ttИТeJlь. Mtt1~pli.bklr . 
J1ЮnD,.lі!., _ОАУА ... modШ.· . < 
80J:L1'tпспй, 27 .• 1IOO)(o:cr1Ulll:, ш&gliсЬ.' 
.0_с81:', 86., ~q.: .Оlllепт, И«nеm.. ,.' 

,І 

Wlепт.mtй, -86., ~I'.".pa. ~2. ~ меt8И8\l1N:8:1І.СІ, 
tnechuiscl!. . І В. 

JU[J$nбіamnl, 52., uе,nеР«:tК8ЮЩI(ЙCS, ,,';nd~biei. ~тaи, 80. ЗІ .. i"~.. .' ,'-
кiD.hJyw, 3.5, 67., МИПD.Jtум, Міпітnт, яаб.Пztf1ulІ, 10, 4~,. д. ,,}ar6AIl:IIOI:кA.. 
IIiB~P, 2і" д. niif<t;Шt<cШUt. вarМщnnlJ:, 39" __ т. k4(1!tJoiuй, иаrUАВLfЙ.antlWuJіаЬ;: 
Jt1пуе, 9., д. ~ І . , 1I.iI!:a8Н.~, І:, _ .... М. ШШЖJнuЙ. В~D.ОВЬ1Шьr!, benl.,ппL;-" 
_Іпfт., 44,. itпп;;n, ИiDnta. !Sі}і'ааЧВ'J"a" 4-$., +it"ypJ. а_ М-Фluma. . ", '~,' :'! 
Jt1pa, 2, 7., пш., д. l\одЩI'ІUJr; $. {іп-т,-, fJf}.~. мері:. U:fi(Ип.mvI~ ....... 6mDd, 86,. Щ'f'iinL. д. ~~. ,.і-:', 

І В:lvереиие •• МаВ. ";,,~, 

';: ~ : І', ""'j»Wt 011L -
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,; Q І ~ ~j' . . ' , 

І ' .... П[ .. jnI. 46, .... P.;[ .. }:~ ro.JM..: - ' r1 ......... 0' І, ~_ m ",: ....... , .""",,~-.: ..... o: с !; 

!
r! :::=~. '~~,' ~. Il:~~:::ть. •. ~ ge~tl. [,'" вannul. oт:в.1t'ttsaufl. nicbt benannt. - . ..' .'" : "*1'" ' 

'"w-,.... иео(і.е~l, 39 .• """' .......... Bt()(i~.arn~wlI:, ~i~t .. ~~ _'ж 
І вапе~t 28., _bнm<a, д,· иc~и. . . r, kehrbar. . ". . ," 

,

J пanерє!4іUIШIІ, В .... , pq. <lПіі:мmrреlilепиЬ/,Й. altfmier.nd. І( веобмbsfоп1t, S.t.,. ~ .I3.,;L~ т. tIt-'КQНnНUЙ. пєоrp"'lfI:- ' 

j 
, {5. JЩ>to .,..,.iIr, );І1І!;Ре.ст .'1eJf1;ііщаЙ, Wet::h&el·(win.kei). 1 чепкий, unbegrtD2:t. . ' .• " 
aafIpm.fX6anl, 12., м.t ........ 6з.. "18,,, ~" . П6nrЯ:I(f{NА.· ПNЮIlДJ':luti, S!,J., 11---, Sw61o,'HHrьrD. IlOtwendig. ", 
,Richiun~-. І . 1І@'О;tI'l<оеТIШf.UtIi, 21., pq, nех()п()тfнпlы,, I1ісЬі tnoW)~. " 

f:~ BMpт!OIt, 34. 43. 63., папраn'1еП8f', Ritbto.ng, І' ИІОаIlі.tttпuli, 21., ріаІІ., 36. I~ (2.; ~ peo~peae. 
1 ~'poe, 60., .. rot ..... mtatl, Grund~ ІІ}>ІІ.ОІІІІ, ,- 'rtOp"I4п2, І .1Ef1U:WЙ, unЬestimШL . ".' " . 

. ~"; фасад, Лцfri5, 6Іж~.I, орофя:tь, S&iteuriJ. ~ веnaрі,.,.гиА, 7., Be<ri"!ublA. Цng"(!l'adе. . .'.' . 
'і В"рtl('ОUП, 60., """,.,;р;.. tlачертаrе.,ьuuЙ, de.rntєllend. Н Вftlсpt.1IчWm!t, Ні., ....... яеDеРСЧIІ('~'ПWtlЙ. иеsrwеро- , 
t : ва~ПСУD4таr 4З., д. ~тa. • і ваuаblЙ, nicbt .1nAblbo.r, . .. ,. , 
[.~ QAр6ЩЄDПП, zabl~lUI. 2&., вряращеппwй 'KK1fR1'U, Ера·, і '1 Ufl,tlереміИl1иli, '., .іІІ. вепереwещві').Іы •• nit:ht kom~u~"'. 
j ~ kapit.i\l. ~ 4 .fDєрlо~4впIlJ 10" n'§, аеперВОДВ<rеtIlПЙ, nісЬ! реriOOіасЬ. 
! 1 вliетуп, J5. 2.f. 43., nt. рЙ, nос.."tе,'tовзте.'tЬНQCТЬ, Роlр. "" ~~ в-еп6епull, ІО., "t.l~ д. nри6J1ІІ;сни&" " 
~ ; Шf.ТynАТ_, 24., nt. іти, ('.J1eдOMTh. io1gen. J '1 Beno~I,!I~uJfI, j., 'ПС~ .. о. se,llp.Q:uwы,' 'nicbt teilbar: . 
! : B .. tt.eТYnJfU, 14,.1 аUІІ.",.вцuос..,еА.УDЩtН} ueB,Bi.nt<6rgHed, ' ',; вепраU;J.ОПОЛібмЙ. 27 .. nt. )КuмірNці1, певероати~, 
~ ; Xn1l, 34. 63.,~, т. Нtlnр .... (),., паr.JIов~аtJе. Keigung. І \J!),\\'.abrst;b!i'in1i<:b,' . 
~i пескміРПОU:J 11 .. ИРР'ЩIlI)IІа.'ЬПblА, jпаtiоnаl. BWpflMiJa ДО&85, 39., т, wprl ~~I'iN. & 1Иііо.рt<UfDrm~, 
!'1 ьеоЬ6мпil, 18., .u'.~e ... ReK3Be-tfпul, unbQluwnt.. ~i ,:Н.І"азаrе.'tЬCtIЮ О'tпроmВRRfO,1DdJf'Єkt.et Вe\\'~т, reductin ' 
І: sеnaдетИllilП, 10" тоі(\. 3$.. ~П"f1Id .""rpu. песООс:твеuинl; ;,~ М,.ЬІіиЮош (.1161). 
ї! 58. ~ •• IТI '" ,tU!"/:"I'II'IR пао.}, бескоиt'lОО )',.1иєавиа, 1 ~ sеріJшkn., НІ., иераJ!tВ"ВО, Ungle.ichbeu, ,-., 
ц uоеіgєntli",ь. Иf'рllluокірио~абі"пu'J2" ,Р0С4l1еРflВRоJt~ркр..сJ:одвщваса. 
іі B~On:ll,!(nal!, т, ltр,,6АUoЖ"IІIо1IJ. 10. ~ііб. 42:. l'QQ.la1Q.., :e~. nkbt glєісОmL6ig·kQn\·еrgent.. 

"

1,,;'\; . roЧПУ8, tmgetHW.. ВtрlnП(lp1l;J.uпl, 5., "'It\!l'fl,.. ..... Вtflдаоро'nИ'blI, tricbt boMйg'On' : 
Bt!~Otт'.a, 10., педостатоlt,' Ft'hJbetng. BepoaBitneuull, за., .,mщі ... т, Ш'А"nuD. иея:вS!d. Unf!n~" 
веааkіmепиА. 10., '~«. ярlti, о, &.1IC(1~viL ~"J wi1;Kl.'lt, irop:lwt. ' 
Пe::l:a:t~lruц. 30., 1111\ ..... пеззВК1;ПIll.УЙ, nnаЬtшngig, ! . Bt'p031L1l"iJ.6..b.unl, 23.. 1'if;.~ uераolpot'wикы •• nit.ht auJ16S~ •. 
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