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● Костянтин Олексійович Андрєєв народився 14 березня 1848 року 
у Москві. Навчався у  8 Московській гімназії.

● З 14 років він підробляв як репетитор і домашній вчитель. 
Велику схильність проявляв до математики, що і визначило його 
подальшу діяльність.

● З 1867 по 1871 рр. К. Андрєєв навчався у Московському 
університеті.

● Будучи студентом 4-го курсу він написав роботу: «О таблицах 
смертности» на тему, яку запропонував факультет, і був 
удостоєний золотої медалі. У 1871 році ця перша наукова праця 
була надрукована у “Записках Московського університету”. 
Після закінчення курсу був залишений при університеті для 
підготовки до професорського звання (Ця робота зберігається у 
бібліотеці з автографом автора).



● У цей же час К. Андрєєв отримує пропозицію перевестися до 
Харківського університету. Скориставшись цією пропозицією, 
він переїздить до Харкова і в грудні 1873 р. захищає тільки що 
надруковану роботу: «Про таблиці смертності». Удостоєний 
звання приват-доцента, він з січня 1874 р. почав у Харківському 
університеті читати лекцій з аналітичної геометрії. Так він 
поклав початок своєї науково-викладацької діяльності.

● У лютому 1875 р. К.О. Андрєєв захистив у Харківському 
університеті дисертацію на ступінь магістра «О геометрическом 
образовании плоских кривых».



● У 1876 році він отримав від університету відрядження за 
кордон на півтора року. Після повернення у 1878 році пише 
роботу: «О геометрических соответствиях в применении к 
вопросу о постороении кривых линий». У лютому 1879 року 
відбувся захист цієї дисертації. Після захисту дисертації, 
удостоєний ступеня доктора, Костянтин Олексійович був 
обраний екстраординарним професором Харківського 
університету.



● У 1884 р К. О. Андрєєва було обрано  членом-
кореспондентом Академії Наук.

● З 1884-1899 рр. К. Андрєєв - один із засновників 
Харківського математичного товариства, його 
голова і редактор журналу «Сообщения ХМО».

● З 1885 р. - ординарний професор.
● Вся діяльність К. Андрєєва відбувалась у 

Харківському університеті. Вона тривала 25 років з 
1874 до 1898 року.

● У 1887 році К. Андрєєвим був виданий для 
студентів курс аналітичної геометрії. Крім того він 
читав лекції з аналітичної геометрії у 
технологічному інституті з самого його 
заснування, з 1885 до 1898 року.



● З 1898 р. К. О. Андрєєва було переведено на кафедру математики до Московського університету, де він 
залишався працювати до кінця свого життя.

● Помер 29 жовтня 1921 року у Москві.



Праці, які зберігаються у ЦНБ:

● О таблицах смертности. Опыт теоретического исследования о законах смертности и составления таблиц смертности для 
России. - Москва., 1871.

● Вывод одного общего свойства многосторонников. -  Москва, 1873.
● О геометрическом образовали плоских кривых. - Харьков, 1875.
● О геометрических соответствиях в применении к вопросу о построении кривых линий. – Москва, 1879.
● О построении поляр относительно плоских кривых линий. – Харьков, 1880.
● Об изложении начал проективной геометрий. - Харьков, 1881. 
●  Некоторые обобщения в вопросе о разложении определенного интеграла по формуле, предложенной Л. П. Чебышевым. - 

Харьков, 1883. 
●  О многоугольниках Ионселе. - Харьков, 1884. 
● Гомоциклическое изображение сферы на плоскость. - Харьков, 1893. 
● О разыскании рациональных частных интегралов линейных дифференциальных уравнений при помощи интегрирующего 

множителя. - Харьков, 1894. 
● Василій Григорьевичъ Имшенедкій. Біографическій очерк. - Харьков, 1895. 
● Основной курс аналитической геометрии. - Харьков, 1888. (2-е изд. Харьков, 1896; 5-е изд. Москва, 1909). 
● Сборник упражненій по аналитической геометрии. - Харьков, 1892.
● К вопросу о конфигурациях. - Харьков, 1891.
● О разложении в ряд функций по функциям подобным функциям Лежандра. - Харьков, 1883
● Отчет о ученых занятиях за границею. - Харьков, 1878
● Дифференциальные исчисления б/г (литография)
● Величины постоянные и переменные, б/г (литография)
● К.А. Андреев. Избранные работы. - Харьков, 1955



Інтернет посилання:

http://library.ruslan.cc/authors/

http://escriptorium.univer.kharkov.ua/simple-search?query=

http://library.ruslan.cc/authors/%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD-%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87/
http://escriptorium.univer.kharkov.ua/simple-search?query=

