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ВСТУП 

 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Алгебра та геометрія» 

складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів з галузі знань 

01 – Освіта/Педагогіка спеціальності 014 – Середня освіта (інформатика). 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є матриці та визначники, системи 

лінійних рівнянь, вектори та дії над ними площина, пряма, криві та поверхні другого 

порядку, зведення їх до канонічного вигляду. 

Міждисциплінарні зв’язки: математичний аналіз, рівняння з частинними похідними, 

обчислювальні методи, основи програмування та ін. 

Базується на знаннях шкільного курсу математики. Забезпечує вивчення    наступних 

фундаментальних та професійно орієнтованих курсів, таких як математичний аналіз, 

рівняння з частинними похідними, обчислювальні методи, основи програмування та ін. 

 Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

1. Лінійна та векторна алгебра.  

2. Векторні простори. Аналітична геометрія на площині та у просторі. Криві та 

поверхні другого порядку..  

Дана програма є подальшим розвитком шкільного курсу математики  і спрямована на 

поглиблене вивчення математичних дисциплін.  

 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Алгебра та геометрія» є 

ознайомлення студентів з методами  розв’язання геометричних задач алгебраїчними 

методами. Математичні знання, які студент повинен отримати, вивчаючи курс «Алгебра та 

геометрія», призвані відіграти важливу роль в процесі його подальшого навчання в 

університеті. Вони необхідні для успішної побудови математичних моделей фізичних явищ 

та технологічних процесів з застосуванням знань  загальнотеоретичних і спеціальних 

дисциплін, таких як математичний аналіз, диференціальні рівняння та ін. 

1.2. Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни «Алгебра та геометрія» є 

ознайомлення студентів з основами математичного апарату, необхідного для розв’язування 

теоретичних і практичних задач, що виникають під час вивчення даного предмету.  

Прищепити навички математичного дослідження. Навчити студентів самостійно 

вивчати та працювати з навчальною та спеціальною  літературою з алгебри та геометрії, а 

також її прикладних застосувань.  

Дати необхідну математичну підготовку та знання для вивчення інших дисциплін 

математичного циклу. 

Види занять з дисципліни: лекції, практичні заняття,  самостійна робота. 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні 

знати:  

основи лінійної алгебри: теорію матриць, визначників, систем лінійних рівнянь; 

основи векторної алгебри; основи аналітичної геометрії. 

вміти:  

розв’язувати задачі лінійної  та векторної алгебри, аналітичної геометрії; будувати 

алгоритми розв’язку задач;  досліджувати отримані розв’язки. 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 210 годин/7 кредитів ECTS. 
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2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

 

1. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Лінійна та векторна алгебра 

Тема 1. Матриці. Матриці та дії над ними. Лінійні операції над матрицями, 

множення матриць, транспонування матриць. Обернена матриця та її обчислення. Ранг 

матриці. Елементарні перетворення матриці. Обчислення рангу та оберненої матриці за 

допомогою елементарних перетворень. Теорема про базисний мінор. Кліткові матриці. 

Тема 2. Визначники. Визначники, 2-го, 3-го та n-го порядку. Основні властивості 

визначників. Мінори та їх алгебраїчні доповнення. Обчислення визначників. Теорема 

Лапласа. Визначник добутку матриць. 

Тема 3. Системи лінійних алгебраїчних рівнянь. Системи лінійних рівнянь. 

Сумісні та несумісні системи. Теорема Кронеккера-Капеллі. Методи розв’язку лінійних 

рівнянь: матричний спосіб, формули  Крамера, метод Гауса та Жордана-Гауса. Системи 

лінійних однорідних рівнянь. Загальний та фундаментальний розв’язок системи однорідних 

рівнянь. 

Тема 4. Вектори, операції над векторами. Поняття вектора. Лінійні операції над 

векторами. Лінійна залежність векторів. Базис на площині і в просторі. Розклад векторів за 

базисом.. Прямокутна та афінна системи координат, координати вектора і точки. Лінійні 

операції над векторами, що задані своїми координатами. Ділення відрізка у даному 

відношенні. Скалярний, векторний та мішаний добуток векторів та їх властивості. Подвійний 

векторний добуток та  його властивості. Власні значення та власні вектори матриці. 

 

Змістовий модуль 2. Векторні простори. Аналітична геометрія на площині та у 

просторі. Криві та поверхні другого порядку 

Тема 5. Векторні простори Визначення лінійного векторного  простору. Ізоморфізм 

n-вимірного векторного простору. Лінійна залежність векторів. Евклідів простір. 

Ортогональність  системи векторів. Перехід від одного базису до іншого. Лінійні 

перетворення. Власні значення та власні вектори лінійного перетворення.  

Тема 6. Пряма на площині. Пряма та площина у просторі. Форми запису рівняння 

прямої на площині. Кут між двома прямими. Відстань від точки до прямої. Пучок прямих. 

Площина, форми запису рівняння площини. Взаємне розташування площин. Пучок площин. 

Пряма у просторі, різні види рівняння прямої. Взаємне розташування двох прямих. Пряма і 

площина у просторі. 

Тема 7. Криві другого порядку. Загальна теорія кривих 2-го порядку . Канонічні 

рівняння кола, еліпса, гіперболи та параболи. Перетворення прямокутних координат: 

паралельний переніс осей, поворот осей. Приведення загального рівняння кривої другого 

порядку до канонічного вигляду. Полярна система координат, рівняння еліпса, гіперболи та 

параболи у полярних координат. 

Тема 8. Поверхні другого порядку. Поверхні 2-го порядку: циліндричні та конічні 

поверхні, еліпсоїди, гіперболоїди та параболоїди. Прямолінійні твірні. 

Тема 9. Комплексні числа. Форми запису комплексного числа. Дії з комплексними 

числами, їх геометрична інтерпритація. Піднесення до степеня та знаходження кореня з 

комплексного числа. Формула Муавра. 

 

3. Рекомендована література 

 

Базова 

1. Семенов В.О., Ляшенко В.П., Набок Т.А. Галаган О.Г. Основи лінійної алгебри та 

аналітичної геометрії. Кременчук, 2015. 
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2. Ляшенко В.П., Набок Т.А. Вища математика, Кременчук 2009, 222 с. 

3. О.С. Грицюк, Т.Б. Поясок, В.П. Ляшенко,  В.П. Черненко Математика для 

інженерів. Інтегрований курс (із задачами прикладного характеру та застосуванням Mathcad),  

Кременчук: Кременчуцька міська друкарня, 2016,  220 с. 

4. Курош А.Г.  Курс высшей алгебры – М., Наука, 1965. 

5. Беклемишев Д.В.  Курс аналитической геометрии и линейной алгебры: М., 

Наука,1980. 

6. Апатёнок Р.Ф. и др. Элементы линейной алгебры и аналитической   геометрии.  

Мн., Выш. школа, 1986. 

7. Ильин В., Позняк Э.Г. Аналитическая геометрия. Учебник для вузов: М., 

Физматлит, 2002.  

8. Діскант В.І. та др. Збірник задач з лінійної алгебри та аналітичної геометрії.-Київ., 

Вища школа, 2001. 

9. Клетеник  Д.В.  Сборник задач по аналитической геометри: М., Наука, 1986. 

 

Допоміжна 

10. Апатёнок Р.Ф. и др. Элементы линейной алгебры:  Минск, Выш. школа, 1977. 

11. Апатёнок Р.Ф. и др. Сборник задач по линейной алгебре: Мн., Выш. школа, 1980. 

12. Александров П.С. Лекции по аналитической геометри: М., Наука,1968. 

13. Завало С.Т., Костарчук  В.М., Хацет Б.І. Алгебра і теорія чисел. Ч.І. К.:  Вища шк., 

1974,1977. 

14. Завало С.Т., Костарчук В.М., Хацет Б.І. Алгебра і теорія чисел. Ч.П.   К.:   Вища 

шк., 1960,1976.   

15. Лаптев  Г.Ф.  Элементы векторного исчисления: М., Наука, 1975. 

16. Фадеев Д.К. Лекции по алгебре. М., Лань, 2002. 

 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання  

Основні види контролю засвоєння змісту дисципліни «Алгебра та геометрія» є такі: 

 Поточний контроль – спостереження за навчальною діяльністю протягом 

вивчення всього курсу. 

 Періодичний контроль – самостійна робота (епізодично). 

 Модульний (проміжний) контроль – двічі за семестр. 

 Підсумковий контроль – екзамен. 

 

5. Засоби діагностики успішності навчання    

Поточними засобами діагностики у семестрі є контрольні роботи. Мета контрольних 

робіт – виявити рівень засвоєння відповідних модулів, підрахування балів за кредитно - 

модульною системою.  

Підсумковим контролем є екзамен з навчальної дисципліни. Екзаменаційні білети 

складаються з теоретичних та практичних завдань. 

 


