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1. Опис навчальної дисципліни 

 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів – 7 

Галузь знань 

01 – Освіта /педагогіка 
  

Обов’язкова,  

цикл загальної підготовки 

 

 

Спеціальність 

014 – Середня освіта   

(Інформатика ) 

Модулів – 2 

Спеціальність 

(професійне 

спрямування): 

_______________ 

 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2 1й — 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання        КР      . 
Семестр 

Загальна кількість 

годин – 210 

1-й — 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 3,89 

самостійної роботи 

студента – 6,67 

Освітньо-

кваліфікаційний рівень: 

бакалавр 

30 год. — 

Практичні 

40 год. — 

Лабораторні 

— — 

Самостійна робота 

120 год. — 

Індивідуальні завдання:  

20 год. 

Вид контролю: 
контрольна робота, 

екзамен  

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання – 1/2 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

 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. 

Мета викладання цієї дисципліни полягає в ознайомленні студентів з 

методами  розв’язання геометричних задач алгебраїчними методами.  

Ознайомити студентів з основами математичного апарату, необхідного для 

розв’язування теоретичних і практичних задач, що виникають під час вивчення 

інших дисциплін алгебраїчними методами.  

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. 

Базується на знаннях, отриманих під час навчання у середній школі. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

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 та досліджувати отримані 

розв’язки. 
 

3. 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 
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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. 
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4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів і 

тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 

л п лаб інд с.р. л п лаб інд с

.

р

. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Лінійна та векторна алгебра 

Тема 1 Матриці. Види матриць. 

Дії з матрицями: 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. 

18 4 4   10       

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. 

16 2 4   10       

Тема 3 Системи лінійних 

алгебраїчних рівнянь.  
Системи лінійних рівнянь. 

Сумісні та несумісні системи.  

Теорема Кронеккера-Капеллі. 

Матричний спосіб, формули  

Крамера. Метод Гауса, метод 

Жордана-Гауса. Системи 

лінійних однорідних рівнянь. 

Загальний та фундаментальний 

розв’язок системи однорідних 

рівнянь 

20 4 6   10       

Тема 4 Вектори, операції над 

векторами. Поняття вектора. 

Лінійні операції над векторами. 

Лінійна залежність векторів. 

Базис на площині і в просторі. 

40 4 6   30       
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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 добуток векторів та 

його властивості. Векторний 

добуток векторів та його 

властивості. Мішаний добуток 

векторів та його властивості. 

Подвійний векторний добуток 

та  його властивості. Власні 

значення та власні вектори 

матриці. 

Усього за  І модуль 94 14 20   60       

Модуль 2 

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.  

20 2 4   14       

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. 

24 4 4   16       

Тема 7 Криві другого порядку. 

Загальна теорія кривих 2-го 

порядку. Канонічні рівняння 

кола, еліпса, гіперболи та 

параболи. Перетворення 

прямокутних координат: 

паралельний переніс осей, 

24 4 6   14       
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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. 

18 4 4   10       

Тема 9 Комплексні числа. 

Властивості та  обчислення. Дії 

над комплексними числами. 

10 2 2   6 

Усього за  ІІ модуль 96 16 20   60       

ІНДЗ (контрольна робота) 20    20        
Усього за  І  семестр 210 30 40  20 120       
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5. Теми практичних занять 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

 Змістовий модуль 1. Лінійна та векторна алгебра  

1 Види матриць. Дії з матрицями: лінійні операції над матрицями, множення 

матриць, транспонування матриць. 
4 

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

Мінори та їх алгебраїчні доповнення. Обчислення визначників. Обернена 

матриця та її обчислення. Ранг матриці. Елементарні перетворення матриці. 

Обчислення рангу матриці за допомогою елементарних перетворень. 

Теорема про базисний мінор. 

4 

3 Розв'язок систем, сумісність та несумісність систем. Матричний спосіб, 

формули Крамера. Метод Гауса, метод Жордана-Гауса. Системи лінійних 

однорідних рівнянь. Наближені методи розв’язку систем лінійних рівнянь 

6 

4 Поняття вектора. Лінійні операції над векторами. Лінійна залежність 

векторів. Базис на площині і у просторі. Розклад вектора по базису 
Лінійні операції над векторами, що задані своїми координатами. Ділення 

відрізка у даному відношенні. Скалярний добуток векторів та його 

властивості. Векторний добуток векторів та його властивості. Мішаний 

добуток векторів та його властивості. Власні значення та власні вектори 

матриці системи 

6 

 Разом за змістовим модулем 1 20 

 Змістовий модуль 2.   Векторний простір.  Аналітична 

геометрія на площині та просторі. Криві та поверхні другого 

порядку 

 

5 Ортонормовані системи векторів. Перехід від одного базису до іншого. 

Лінійне перетворення.  
4 

6 Рівняння прямої на площині. Кут між двома прямими. Відстань від точки до 

прямої. Пучок прямих. Площина. Взаємне розташування площин. Пряма у 

просторі, різні види рівняння прямої. Пряма і площина в просторі. 

4 

7 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. 

6 

8 Поверхні 2-го порядку: циліндричні та конічні поверхні, еліпсоїди, 

гіперболоїди та параболоїди. Прямолінійні твірні. 
4 

9 Дії над комплексними числами, знаходження кореня з комплексного числа 2 

 Разом за змістовим модулем 2 20 

 Усього за  І  семестр 40 
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6. Самостійна робота 

 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1. Змістовий модуль 1. Теми 1–4  60 

2. Змістовий модуль 2. Теми 5–9  60 

3. Котрольна робота 20 

 Разом 140 

 

 

 

7. Методи навчання 

 

Основними організаційними формами вивчення дисципліни «Алгебра та 

геометрія» є наступні:  

 Лекція: вступна, інформативна для поглиблення наукових знань, 

узагальнююча, проблемна, оглядова. 

 Практичне заняття, на якому відбувається ґрунтовне опрацювання та 

засвоєння найбільш важливих і типових в методологічному відношенні тем курсу 

або однієї теми. 

 Консультація: групова, індивідуальна, тематична, проблемна, 

ситуативна. 

 Самостійна робота студента. 

 

8. Методи контролю 

 

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 після вивчення курсу. 

 

9. Розподіл балів, які отримують студенти 
 

СЕМЕСТР 1   Поточне тестування та самостійна робота Підсумковий 

тест 

(екзамен) 

Сума 

Змістовий модуль № 1 Змістовий модуль № 2 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 20 100 

10 10 10 10 8 8 8 8 8 

Примітка. 

Т1-Т9 – теми змістових модулів. 
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Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

Сума балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), 

практики 

для заліку 

90–100 А відмінно    

 

зараховано 
82–89 В 

добре  
74–81 С 

64–73 D 
задовільно  

60–63 Е  

35–59 FX 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного 

складання 

0–34 F 

незадовільно з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 

 

 

10. Рекомендована література 

 

Базова 

 

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

алгебри та аналітичної геометрії. Кременчук, 2015. 

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. 
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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. 

 


