
ВСТУП 
1. Дисципліна "Аналітична геометрія та лінійна алгебра" є базовою 
нормативною дисципліною, що читається в I та II семестрах, в тому числі 
110 годин аудиторних занять, з них 48 годин лекцій і практичних занять, 
8 годин контрольних робіт і 54 годин самостійної роботи Закінчується 
заліком в I та іспитом в II семестрах. 
2. Метою і завданням навчальної дисципліни "Аналітична геометрія та 
лінійна алгебра" є ознайомлення та оволодіння сучасними теоретичними 
положеннями і математичними методами аналітичної геометрії та лінійної 
алгебри. 
3. Предмет навчальної дисципліни "Аналітична геометрія та лінійна 
алгебра" включає основні теоретичні положення і методи аналітичної 
геометрії та лінійної алгебри з тем: векторна алгебра в просторі, прямі і 
площини, криві і поверхні другого порядку, теорія матриць, визначників, 
систем лінійних рівнянь, векторні простори, лінійні оператори, векторні 
простори зі скалярним добутком, функції на векторних просторах, основи 
тензорної алгебри. 
4. Вимоги до знань та вмінь. 

Студент повинен знати: основні поняття, теоретичні положення і 
методи аналітичної геометрії та лінійної алгебри. 

Студент повинен вміти: вибирати математичні методи аналітичної 
геометрії та лінійної алгебри для розв’язання математичних і фізичних задач, 
дослідження фізичних систем та набути навичок самостійного використання і 
вивчення літератури з математичних дисциплін. 
5. Місце в структурно-логічній схемі спеціальності. Нормативна навчальна 
дисципліна "Аналітична геометрія та лінійна алгебра" є складовою циклу 
професійної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр", 
є базовою для вивчення таких спеціальних дисциплін як "математичний 
аналіз", "диференціальні рівняння", загальних та спеціальних курсів фізики, 
тощо. 
6. Система контролю знань та умови складання іспиту. Навчальна 
дисципліна "Аналітична геометрія та лінійна алгебра" оцінюється за 
модульно-рейтинговою системою. Вона складається з 4 модулів. 

Результати навчальної діяльності студентів оцінюються за 100 - бальною 
шкалою в кожному семестрі окремо.  

Форми поточного контролю: перевірка виконання домашніх завдань, 
оцінювання активної роботи студента на практичних заняттях, виконання 
задач підвищеної складності (самостійна робота). 

Модульний контроль: 4 модульні контрольні роботи (по 2 роботи на 
кожен семестр). 
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НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ І  
ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

 

 
Кількість годин 

№
 т

ем
и 

НАЗВА ТЕМИ Лекції, 
практичні 

Контрольна 
робота 

Самостійна  
робота 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 
«Загальна теорія систем лінійних рівнянь. Теорія матриць» 

1 Матриці і визначники 6  6 
2 Загальна теорія систем лінійних рівнянь 6  6 

Колоквіум і модульна контрольна робота 1  2  
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 

«Векторні простори зі скалярним добутком» 
3 Векторні простори  6  6 
4 Векторні простори зі скалярним 

добутком 6  6 
Колоквіум і модульна контрольна робота 2  2  

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3 
« Лінійні відображення. Функції на векторних просторах.» 

5 Лінійні відображення векторних 
просторів 6  6 

6 Функції на векторних просторах 6  6 
Колоквіум і модульна контрольна робота 3  2  

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 4 
«Аналітична геометрія» 

7 Лінії і поверхні першого порядку 6  8 
8 Лінії і поверхні другого порядку 6  10 

Колоквіум і модульна контрольна робота 4  2  
Всього 48 8 54 

 
 
Загальний обсяг 110 год., в тому числі: 
Лекції, практичні – 48 год. 
Контрольні роботи – 8 год. 
Самостійна робота – 54 год. 
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І СЕМЕСТР 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І.  
ТЕОРІЯ МАТРИЦЬ. ЗАГАЛЬНА ТЕОРІЯ СИСТЕМ ЛІНІЙНИХ 

АЛГЕБРАЇЧНИХ РІВНЯНЬ.  
 

ТЕМА 1. Матриці і визначники (6 год.) 
 
Лекція 1. Матриці 
Основні поняття та визначення. Лінійні операції над матрицями. Матриці-

стовпчики і матриці-стрічки. Означення лінійно залежної, лінійно незалежної 
системи вектор-стовпчиків, вектор-рядків. Транспонування матриць. 

 
Завдання для самостійної роботи (1 год.) 
1. Опрацювання матеріалів лекції. 
2. Опрацювання матеріалу на тему «Властивості лінійних операцій над 
матрицями». 
Література [1,4,12,14,16]. 
 
Лекція 2. Визначники матриць та їх властивості. 

Означення визначника. Означення невиродженої, виродженої матриці. 
Властивості невироджених матриць Мінори, додаткові мінори, алгебраїчне 
доповнення. Властивості визначників. 
 
Завдання для самостійної роботи (1 год.) 
1. Опрацювання матеріалів лекції. 
2. Довести, що для любої квадратної матриці TAA detdet   
Література [1,4,12,14,16]. 
 
Практичне заняття 1. 

1. Методи обчислення визначників першого, другого порядків. 
2. Метод Крамера розв’язання систем лінійних алгебраїчних рівнянь 

другого порядку. 
3. Мінор і алгебраїчне доповнення. Методи обчислення визначників  

третього і вищих порядків. 
4. Метод Крамера розв’язання систем лінійних алгебраїчних рівнянь  

третього і вищих (скінчених) порядків. 
 
Завдання для самостійної роботи (1 год.) 
1. Додаткові задачі на тему І модуля. 
Література [21,22,24,26,27]. 
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Лекція 3. Методи обчислення визначників.  
Елементарні перетворення матриці. Методи обчислення визначників. 

Мінори довільного порядку. Формули Лапласа. Означення перестановки. 
Парні, непарні перестановки. Знак перестановки.Формула повного розкладу 
визначника за елементами матриці.  
 
Завдання для самостійної роботи (1 год.) 
1. Опрацювання матеріалів лекції. 
2. Довести формулу Лапласа 
Література [1,4,12,14,16] 
  
 
Лекція 4. Ранг матриць.  

Поняття базисного мінору. Інваріантність рангу матриці відносно 
елементарних пертворень матриці. Приведення матриці до спрощеного 
вигляду та знаходження рангу матриці. Теорема про базисний мінор. 
 
Завдання для самостійної роботи (1 год.) 
1. Опрацювання матеріалів лекції. 
2. Опрацювання матеріалу на тему ”Методи знаходження рангу матриці». 
3. Робота над практичним завданням. 
Література [1,4,12,14,16]. 
 
Практичне заняття 2. 

1. Означення вектора на прямій, на площині, в просторі. Лінійні операції 
над векторами, їх властивості. 

2. Скалярний добуток геометричних векторів, його властивості. 
3. Права та ліва трійка векторів. Векторний добуток геометричних векторів, 

його властивості. 
4. Подвійний векторний добуток 
5. Мішаний добуток, його властивості. 

 
Лекції 5-6. Множення матриць.  

Означення і приклади. Властивості множення матриць. Обернена 
матриця. Теорема про ранг добутку матриць. Елементарні перетвореня як 
множення матриць. Детермінант добутку квадратних матриць. 
 
Завдання для самостійної роботи (1 год.) 
1. Опрацювання матеріалів лекції. 
2. Опрацювання матеріалу на тему ”Методи  знаходження оберненої 
матриціі». 
3. Робота над практичним завданням. 
Література [1,4,12,14,16]. 
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Практичне заняття 3. 
1. Обчислення визначників довільного порядку 
2. Знаходження рангу матриці методом Гауса. 
3. Множення матриць, комутатор і анти комутатор матриць. 

 
ТЕМА 2. Системи лінійних алгебраїчних рівнянь (6 год.) 

 

Лекція 7. Розв’язування систем лінійних алгебраїчних рівнянь (СЛАР)-
спеціальний випадок.  

Загальна постановка задачі. Основна термінологія. Еквівалентність систем 
лінійних рівнянь. Елементарні перетворення. Приклади. Спеціальний випадок 
СЛАР, в якій кількість рівнянь і кількість невідомих ідентичні. Теорема 
Крамера. 
 

Завдання для самостійної роботи (2 год.) 
1. Опрацювання матеріалів лекції. 
2. Опрацювання матеріалу на тему ”Наслідок з теореми Крамера”. 
Література [1,4,12,14,16]. 
 

Лекції 8-10. Розв’язування систем лінійних алгебраїчних рівнянь –
загальний випадок. 

Теорема Кронекера-Капеллі та наслідок з неї. Теорема Фредгольма. 
Знаходження розв’язків СЛАР. Приведена система. Метод Гауса. Множина 
розв’язків однорідної системи. Нормальна фундаментальна система 
розв'язків СЛАР. Загальний розв’язок СЛАР. 
 

Завдання для самостійної роботи (2 год.) 
1. Опрацювання матеріалів лекції. 
2. Аналіз задачі „Взаємне розташування двох прямих або прямої і площини в 
просторі” за допомогою критерію Кронекера-Капеллі 
3. Робота над практичним завданням. 
Література [1,4,12,14,16] 
 

Практичні заняття 4-5. 
1. Знаходження оберненої матриці методом Гаусса, методом Крамера. 
2. Загальна теорія СЛАР. Елементарні перетворення.  
3. Метод Гаусса розв’язання СЛАР. Східчаста форма матриці.  
4. Метод Жордана-Гауса. 
5. Структура розв’язку системи лінійних рівнянь.  
6. Фундаментальна нормальна система розв’язків. 
7. Загальний розв’язок СЛАР 

 

Завдання для самостійної роботи (2 год.) 
1. Опрацювання матеріалів лекції. 
2. Опрацювання матеріалу на тему „Властивості фундаментальної системи 
розв’язків СЛАР”. 
3. Робота над практичним завданням. 
4. Додаткові завдання і  задачі на тему І модуля 
Література [1,4-5,7-8,14]. 
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Контрольні запитання до змістового модуля І 
1. Які властивості мають лінійні операції над векторами? 
2. Навести алгоритм пошуку кута між векторами. 
3. Які ви можете навести приклади лінійно залежних, незалежних систем 

векторів на прямій, на площині, в просторі?  
4. Які системи векторів є базисом на прямій, на площині, в просторі?  
5. Скількома способами можна розкласти вектор по базису? Які координати 

має вектор, який є лінійною комбінацією заданих векторів?  
6. Які відмінності мають загальна декартова система координат і прямокутна 

декартова система координат? 
7. Які лінії або поверхні рівня мають полярна, сферична, циліндрична 

системи координат? 
8. Як змінюються координати вектора при заміні базису.? 
9. Які властивості має проекції вектора на пряму, на вектор? 
10. Які властивості має скалярний добуток векторів? Як виражається 

скалярний добуток через координати векторів?  
11. Чому необхідно розділяти праві і ліві трійки векторів?  
12. Як геометрично побудувати вектор, який є векторним добутком заданих 

векторів? Які властивості має векторний добуток векторів? Як 
виражається векторний добуток через координати векторів? 

13. Що можна сказати про взаємне розташування трьох векторів, знаючи, 
чому дорівнює їх мішаний добуток? Як виражається мішаний добуток 
через координати векторів? 

14. Які ви знаєте формули для спрощеного обчислення подвійного 
векторного добутку? 

15. Що таке основна матриця СЛАР? розширена матриця СЛАР? 
16. Яка СЛАР називається сумісною? Сформулюйте необхідну і достатню 

умову сумісності СЛАР. 
17. Пояснити метод Гауса розв’язання СЛАР. 
18. Що означає фундаментальна система розв’язків однорідної СЛАР? Скільки 

векторів може включати в себе фундаментальна система розв’язків 
однорідної СЛАР? 

19. Як пов’язана множина розв’язків неоднорідної СЛАР з множиною 
розв’язків відповідної однорідної СЛАР? 

20. Які властивості лінійних операцій над матрицями ви знаєте? 
21. Які типи матриць ви знаєте? 
22. Які властивості мають лінійно залежні, лінійно незалежні системи вектор-

стовпчиків, вектор-рядків? 
23. Матриці якого розміру можна множити? При цьому якого розміру 

матрицю ви отримаєте? Які властивості має операція добутку матриць? 
24. Чи завжди AB=BA? 
25. Що означає порушення порядку в перестановці? Як визначити знак 

перестановки? 
26. Пояснити поняття визначника довільного порядку. з якої кількості 

доданків складається визначник n-го порядку? 
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27. Пояснити, що означає алгебраїчне доповнення до елемента з номером i,j? 
Як пов’язані між собою алгебраїчне доповнення і мінор даного елемента? 

28. Чому дорівнює визначник верхньотрикутної, діагональної матриці?  
29. Що означає розкласти визначник по елементах даного рядка, стовпчика? 

Як обчислювати визначники за допомогою формули Лапаласа? 
30. Як елементарні перетворення матриць допомагають обчислювати 

визначники за допомогою елементарних перетворень. 
31. Які означення рангу матриці ви знаєте? Чи є ці означення еквівалентними 

для довільної матриці?  
32. Що означає базисний мінор матриці?  
33. Як обчислювати ранг матриці за допомогою елементарних перетворень. 
34. Які матриці називаються виродженими, невиродженими? Навести 

приклади.  
35. Які еквівалентні означення невиродженості матриці ви знаете? 
36. Чому дорівнює ранг добутку матриць. Навести приклад, коли ранг добутку 

матриць строго менший за ранг множників. 
37. Як можна переформулювати елементарні перетворення матриць в термінах 

добутку заданої матриці на задану невироджену матрицю?  
38. Чому дорівнює визначник добутку матриць? Чому дорівнює det(ABC), 

якщо серед квадратних матриць A, B або C є хоча б одна вироджена?  
39. Як пов’язані між собою невиродженість матриці та існування для неї 

оберненої? 
40. Які ви знаєте способи обчислення оберненої матриці? 

 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ II.  
ВЕКТОРНІ ПРОСТОРИ ЗІ СКАЛЯРНИМ ДОБУТКОМ 

 
ТЕМА 3. Векторні простори. (6 год.) 

 
Лекція 11. Векторні простори 

Вступні зауваження. Поняття вектора, означення векторного простору. 
Приклади векторних просторів. Найважливіші наслідки з означення 
векторного простору. Лінійно залежні та лінійно незалежні вектори. 
Властивості лінійно залежних та лінійно незалежних векторів. Вимірність 
векторного простору. Ізоморфізм векторних просторів. Теорема про 
ізоморфізм векторних просторів (дійсних або комплексних) однакової 
розмірності.  
 
Завдання для самостійної роботи (2 год.) 
1. Опрацювання матеріалів лекції. 
2. Опрацювання матеріалу на тему „Нескінченновимірні лінійні простори”. 
3. Робота над практичним завданням. 
Література [1,4-9,14-16]. 
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Лекція 12. Базис лінійного простору.  
Базис у скінченновимірному векторному просторі. Координати 

вектора. Основні властивості координат вектора. Заміна базису. Означення та 
властивості матриці переходу між базисами. Зв’язок між координатами 
вектора в різних базисах. Приклади застосування методу координат у фізиці. 
Базис у скінченновимірному векторному просторі 
 
Завдання для самостійної роботи (2 год.) 
1. Опрацювання матеріалів лекції. 
2. Опрацювання матеріалу на тему: Зв’язок між лінійними підпросторами і 
розв’язками систем лінійних рівнянь”. 
3. Робота над практичним завданням. 
Література [1,4,6-9,12-13,15,19]. 
 
Практичне заняття 6. Лінійні підпростори векторних просторів. 

 

1. Лінійно незалежні (залежні) системи векторів. 
2. Лінійні підпростори. Лінійна оболонка.  
3. Сума і перетин лінійних підпросторів 
4. Теорема про зв’язок між розмірностями суми і перетину лінійних 
підпросторів.  
5. Пряма сума лінійних підпросторів.  
 
Завдання для самостійної роботи (2 год.) 
1. Опрацювання матеріалів лекції. 
2. Опрацювання матеріалу на тему «Наслідки з теореми про зв’язок між 
розмірностями суми і перетину лінійних підпросторів» 
3. Робота над практичним завданням. 
4. Додаткові завдання і  задачі на тему II модуля 
Література [1,4-5,7-9,14, 21, 24]. 
 

ТЕМА 4. Векторні простори зі скалярними добутками (6 год.) 
 

Лекції 13-16. Векторні простори зі скалярними добутками: евклідів 
простір. 

Скалярний добуток геометричних векторів. Простір Евкліда. Нерівність 
Коші – Буняковського. Ортонормовані системи векторів. Матриця Грама. 
Процедура ортогоналізації Грама-Щмідта. Ортогональні матриці. Лінійна 
залежність та незалежність векторів у просторі Евкліда. Узагальнення 
нерівності Коші – Буняковського Взаємні базиси. Коваріантні і 
контраваріантні базиси та координатами вектора. 
 

Завдання для самостійної роботи (2 год.) 
1. Опрацювання матеріалів лекції. 
2. Опрацювання матеріалу на тему „Поняття простору, який спряженим 
даному векторному простору. ”. 
3. Робота над практичним завданням. 
Література [1,5,7,9,12-13,15,19]. 
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Практичні заняття 7-8. 
1. Евклідові простори.  
2.  Матриця Грама. 
3. Метод ортогоналізації Грама-Шмідта.  
4. Ортогональне доповнення лінійного підпростору.  
5. Ортогональна проекція вектора на підпростір. 
6. Взаємні базиси.  
7. Коваріантні і контраваріантні базиси та координати вектора в цих 

базисах. 
 
Завдання для самостійної роботи (1 год.) 
1. Опрацювання матеріалів лекції. 
2. Опрацювання матеріалу на тему „Коваріантні і контраваріантні координати 
вектора при переході від одного базису до іншого” 
3. Робота над практичним завданням. 
4. Додаткові завдання і  задачі на тему II модуля 
Література [1,4-5,7-9,14, 21, 24]. 
 

Лекції 17-18. Векторні простори зі скалярними добутками – 
Унітарний простір. 
 

Унітарний простір. Приклади та властивості унітарного простору. 
Ермітові та унітарні матриці. Уявлення про афінний, нормований, 
метричний, гільбертів та банаxів  простори. 

 
Завдання для самостійної роботи (1 год.) 
1. Опрацювання матеріалів лекції. 
2. Опрацювання матеріалу на тему. 
3. Робота над практичним завданням. 
Література [1,5,7,9,12-13,15,19]. 
 

Практичне заняття 9. 
1. Унітарні простори. 
2. Ермітова та унітарні матриці. 
3. Метод ортогоналізації Грама-Шмідта в унітарному просторі. 

 
Завдання для самостійної роботи (2 год.) 
1. Опрацювання матеріалів лекції. 
2. Опрацювання матеріалу на тему „Бананів простір ” 
3. Робота над практичним завданням. 
4. Додаткові завдання і задачі на тему II модуля 
Література [1,4-5,7-9,14, 21, 24]. 
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Контрольні запитання до змістового модуля II 
 

1. Яким чином вводиться поняття скалярного добутку в дійсному 
векторному просторі? 

2. Сформулюйте означення евклідового простору і наведіть приклади 
евклідових просторів.  

3. Як визначаються довжина вектора, кут між векторами, 
ортогональність векторів в евклідовому та унітарному просторах? 

4. Якщо в ортонормованій системі векторів кількість векторів дорівнює 
розмірності простору, то чи будуть ці вектори базисом векторного 
простору? 

5. Як за заданим довільним базисом побудувати в евклідовому просторі 
ортонормований базис? 

6. Як виражається скалярний добуток векторів через координати 
векторів в довільному базисі? 

7. Сформулюйте означення матриці Грама системи векторів, які вона має 
властивості? 

8. Як змінюються компоненти матриці Грама при переході від одного 
базису до іншого?  

9. Як можна визначити чи є система векторів лінійно залежною чи 
незалежною за допомогою їх матриці Грама?  

10. Які матриці називаються ортогональними? Які властивості мають 
ортогональні матриці? 

11. Що означає ортогональне доповнення лінійного підпростору? Чи є 
ортогональне доповнення підпростором? Які властивості має 
ортогональне доповнення до лінійного підпростору? 

12. Який вектор називається ортогональною проекцією вектора на 
лінійний підпростір, які властивості вона має властивості?  

13. Сформулюйте означення ермітового векторного простору, наведіть 
приклади. 

14. Які матриці називаються ермітовими? Які властивості мають ермітові 
матриці? 

15. Які матриці називаються унітарними? Які властивості мають унітарні 
матриці? 
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II СЕМЕСТР 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ III 
Лінійні відображення. Функції на векторних просторах. 

 
ТЕМА 5. Лінійні відображення векторних просторів. (6 год.) 

 
Лекції 1-2. Лінійні відображення, перетворення та оператори.  
 

Ізоморфізм лінійних просторів. Лінійні відображення та перетворення. 
Лінійні оператори. Матриця лінійного відображення та лінійного оператора. 
Дії з лінійними операторами. Оператор, обернений до даного. 
 
Завдання для самостійної роботи (2 год.) 
1. Опрацювання матеріалів лекції. 
2. Опрацювання матеріалу на тему „Умови ін’єктивності, сюр’єктивності та 
бієктивності лінійного відображення”. 
3. Робота над практичним завданням. 
Література [1,6-8,12-13,19]. 
 

Практичне заняття 1. 
1. Лінійний оператор в евклідовому просторі. 
2. Спряжений, самоспряжений та ортогональні оператори, їх властивості, 
використання в фізиці. 
 
Завдання для самостійної роботи (2 год.) 
1. Опрацювання матеріалів лекції. 
2. Опрацювання матеріалу на тему „Приклади ізоморфних векторних 
просторів. Властивості матриці переходу між базисами”. 
3. Робота над практичним завданням. 
4 Додаткові задачі на тему ІІІ модуля. 

Література [21-22,24,26-27]. 
 
Лекції 3-4. Спектральна задача для лінійних перетворень. 

Поняття про спектральну задачу для лінійного перетворення. Власні 
числа, власні вектори лінійного перетворення. Характеристичне рівняння. 
Інваріантність характеристичного рівняння відносно базису. Лінійна 
незалежність власних векторів, які відповідають різним власним числам. 
Критерій існування базису, в якому матриця лінійного перетворення є 
діагональною. 
 
Завдання для самостійної роботи (1 год.) 
1. Опрацювання матеріалів лекції. 
2. Робота над практичним завданням. 
Література [1,4,6-9,12-13,15,18]. 
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Практичне заняття 2. 
1. Лінійний оператор в унітарному просторі. 
2. Спряжений, ермітів та унітарні оператори, їх властивості, 

використання в фізиці. 
 

Завдання для самостійної роботи (1 год.) 
1. Опрацювання матеріалів лекції. 
2. Робота над практичним завданням. 
3 Додаткові задачі на тему ІІІ модуля. 

Література [21-22,24,26-27]. 
 

ТЕМА 5. Функції на векторних просторах (6 год) 
 
Лекції 5-6. Лінійні функції. Білінійні форми. Квадратичні форми. 

Означення лінійної функції векторного простору. Зв’язок між матрицями 
лінійної функції в різних базисах. Означення білінійної форми на векторному 
просторі. Матриця білінійної форми. Зв’язок між матрицями білінійної 
форми в різних базисах. Означення квадратичної форми на векторному 
просторі. Зв’язок між квадратичними і білінійними формами. Матриця 
квадратичної форми. Ранг, індекс, визначеність квадратичних форм  
Канонічні квадратичні форми. Закон інерції квадратичних форм. 
 
Завдання для самостійної роботи (2 год.) 
1. Опрацювання матеріалів лекції. 
2. Опрацювання матеріалу на тему „лінійні оператори в квантовій механіці”. 
3. Робота над практичним завданням. 
Література [1,4,6-8,12-13,15,19]. 

Практичне заняття 3. 
1. Алгоритм пошуку власних векторів і власних значень лінійного 

оператора. 
2. Означення та властивості власних  чисел і власних векторів лінійних 

операторів в евклідовому просторі. 
3. Означення та властивості власних  чисел і власних векторів лінійних 

операторів в унітарному просторі. 
4. Інваріантні підпростори лінійних операторів.  
 
Завдання для самостійної роботи (2 год.) 
1. Опрацювання матеріалів лекції. 
2. Робота над практичним завданням. 
3 Додаткові задачі на тему ІІІ модуля. 

Література [21-22,24,26-27]. 
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Лекції 7-8. Квадратичні форми і лінійні  простори з скалярним добутком. 
Додатновизначені (від’ємновизначені) квадратичні форми. Критерій 

Сільвестра додатновизначеності (від’ємновизначеності) квадратичної форми. 
Квадратичні форми і скалярний добуток. Псевдоевклідів простір і 
перетворення Лоренца. 
 
Завдання для самостійної роботи (1 год.) 
1. Опрацювання матеріалів лекції. 
2. Опрацювання матеріалу на тему „Псевдо евклідова площина”. 
3. Робота над практичним завданням. 
Література [1,6-8,12,15,19]. 

Практичне заняття 4. 
1. Лінійні функції. Білінійні форми. 
2.  Квадратичні форми. 
3. Алгоритм синхронної діагоналізації двох квадратичних форм 

 
Завдання для самостійної роботи (1 год.) 
1. Опрацювання матеріалів лекції. 
2. Опрацювання матеріалу на тему „Метод Лагранжа діагоналізації 
квадратичної форми”. 
3. Робота над практичним завданням. 
4 Додаткові задачі на тему ІІІ модуля. 

Література [21-22,24,26-27]. 
 

Контрольні запитання до змістового модуля III 
1. Яке лінійне перетворення називається спряженим до даного? Як 

пов’язані між собою матриці лінійного перетворення і перетворення, 
спряженого до даного? 

2. Яке лінійне перетворення називається самоспряженим? Якою є 
матриця самоспряженого лінійного перетворення в ортонормованому 
базисі? 

3. Які властивості мають власні числа і власні вектори самоспряженого 
лінійного перетворення?  

4. Сформулюйте означення лінійного оператора, наведіть приклади.  
5. Яка функція векторного простору називається лінійною? Як пов’язані 

між собою матриці лінійної функції в різних базисах?  
6. Яка функція векторного простору називається білінійною? Як 

пов’язані між собою матриці білінійної функції в різних базисах? 
7. Сформулюйте означення квадратичної форми на векторному просторі. 

Як пов’язані між собою квадратичні і білінійні форми? 
8. Яка квадратична форма називається канонічною? Сформулюйте закон 

інерції квадратичних форм.  
9. Який зв'язок між квадратичною формою і евклідовим і 

псевдоеклідовим просторами 
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІV. 
АНАЛІТИЧНА ГЕОМЕТРІЯ 

 

ТЕМА 7. Лінії і поверхні першого порядку (6 год.) 
 
Лекції 9-10. Поняття про рівняння геометричних образів. Алгебраїчні лінії 
і поверхні. Рівняння прямої і площини.  

Рівняння геометричного образу. Алгебраїчна лінія на площині. 
Алгебраїчна поверхня в просторі. Рівняння прямої на площині: різні типи 
рівнянь. Теорема про те, що пряма є алгебраїчною лінією на площині 
першого порядку. Задача про знаходження відстані від точки до прямої.  
 
Завдання для самостійної роботи (2 год.) 
1. Опрацювання матеріалів лекції. 
2. Опрацювання матеріалу на тему „Неповні рівняння прямої на площині. 
Взаємне розташування прямих на площині. Геометричний зміст нерівності з 
двома змінними”. 
3. Робота над практичним завданням. 
Література [1-3,11,18]. 
 
Лекція 11. Рівняння площини в просторі.  

Рівняння площини в просторі: різні типи рівнянь. Теорема про те, що 
площина є алгебраїчною поверхнею в просторі першого порядку. Задача про 
знаходження відстані від точки до площини. 
 
Практичне заняття 5. 

1. Рівняння прямої на площині.  
2. Загальне, векторно-параметричне, параметричне, канонічне рівняння 

прямої. 
3. Рівняння площини. Загальне, векторно-параметричне, параметричне 

рівняння, рівняння у вигляді мішаного добутку.  
4. Пряма як перетин двох площин. 

 
Завдання для самостійної роботи (2 год.) 
1. Опрацювання матеріалів лекції. 
2. Опрацювання матеріалу на тему „Неповні рівняння площини в просторі. 
Взаємне розташування двох або трьох площин в просторі. Геометричний 
зміст нерівності з трьома змінними”. 
3. Робота над практичним завданням. 
Література [1-3,11,13,18]. 
 
Лекція 12. Рівняння прямої в просторі.  

Рівняння прямої в просторі: різні типи рівнянь. Задача про знаходження 
відстані від точки до прямої в просторі. Задача про знаходження відстані між 
мимобіжними прямими. 
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Завдання для самостійної роботи (2 год.) 
1. Опрацювання матеріалів лекції. 
2. Опрацювання матеріалу на тему „Взаємне розташування двох прямих або 
прямої і площини в просторі”. 
3. Робота над практичним завданням. 
Література [1-3,11]. 
 
Практичне заняття 6. 

1. Точка і пряма. Точка і площина. 
2. Взаємне розташування прямої і площини. 
3. Задачі про взаємне розташування двох прямих в просторі. 
4. Спільний перпендикуляр до двох мимобіжних прямих. Відстань між 

цими прямими. 
 
Завдання для самостійної роботи (2 год.) 
1. Опрацювання матеріалів лекції. 
2. Опрацювання матеріалу на тему „Взаємне розташування прямої і лінії 
другого порядку”. 
3. Робота над практичним завданням. 
Література [21,23,25, 26]. 
 

ТЕМА 8. Лінії і поверхні другого порядку (6 год.) 
 
Лекція 13. Загальне рівняння лінії другого порядку.  

Загальне рівняння лінії другого порядку. Зведення загального рівняння 
лінії другого порядку до канонічного вигляду. Класифікація ліній другого 
порядку. 
 
Завдання для самостійної роботи (2 год.) 
1. Опрацювання матеріалів лекції. 
2. Робота над практичним завданням. 
Література [1-3,11]. 
 
Лекція 14-15. Канонічне рівняння еліпса, гіперболи, параболи. 
Характеристики кривих другого порядку, їх властивості.  

Еліпс, гіпербола, парабола: означення, канонічне рівняння. Характеристики 
кривих другого порядку: ексцентриситет, директриси, рівняння дотичних. 
Властивості кривих другого порядку. Полярне рівняння кривих другого 
порядку. Оптичні властивості кривих другого порядку. 
 
Завдання для самостійної роботи (2 год.) 
1. Опрацювання матеріалів лекції. 
2. Опрацювання матеріалу на тему „Рівняння дотичних до еліпса, гіперболи, 
параболи. Геометричні способи побудови кривих другого порядку”. 
3. Робота над практичним завданням. 
Література [1-3,11,18]. 
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Практичне заняття 7. 
1. Загальне рівняння лінії другого порядку. Зведення загального рівняння 

лінії другого порядку до канонічного виду. 
2. Застосування теорії квадратичних форм до теорії кривих  другого 

порядку. 
3. Еліпс: означення, характеристики еліпса (фокуси, ексцентриситет, 

директриси).  
4. Гіпербола: означення, характеристики гіперболи (фокуси, дотичні, 

ексцентриситет, директриси).  
5. Парабола: означення, характеристики параболи (фокус, ексцентриситет, 

директриса). 
 

Завдання для самостійної роботи (2 год.) 
1. Опрацювання матеріалів лекції. 
2. Робота над практичним завданням. 
Література [21-23]. 
 
Лекція 16-17. Поверхні другого порядку.  

Поверхні другого порядку. Поверхні обертання. Еліпсоїд. 
Однопорожнинний, двопорожнинний гіперболоїд. Еліптичний, гіперболічний 
параболоїд. Циліндричні поверхні, циліндр другого порядку. Конічні поверхні, 
конус другого порядку.  

 
Завдання для самостійної роботи (2 год.) 
1. Опрацювання матеріалів лекції. 
2. Опрацювання матеріалу на тему „Дослідження поверхонь другого порядку 
методом перерізів. Твірні однопорожнинного гіперболоїда і гіперболічного 
параболоїда”. 
3. Робота над практичним завданням. 
Література [1-3,11,18]. 
Практичне заняття 8. 

1. Поверхні другого порядку, канонічні рівняння, властивості. 
2. Застосування теорії квадратичних форм до теорії  поверхонь другого 

порядку. 
3. Канонічне рівняння еліпсоїда, однопорожнинного і двопорожнинного 

гіперболоїдів, еліптичного і гіперболічного параболоїдів. 
4. Циліндричні і конічні поверхні другого порядку. 

 
Завдання для самостійної роботи (2 год.) 
1. Опрацювання матеріалів лекції. 
2. Робота над практичним завданням. 
3. Підготовка до захисту домашніх робіт. 
Література [21,23-25,27-28]. 
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Контрольні запитання до змістового модуля ІV 
1. Які ви можете навести різні типи рівнянь геометричних образів? 

Рівняння якого типу задають алгебраїчну лінію на площині, алгебраїчна 
поверхню в просторі? 

2. Які геометричні об’єкти однозначно задають пряму на площині? Як 
скласти рівняння прямої на площині в кожній з цих ситуацій, рівняння 
якого типу ми отримаємо? 

3.  Які геометричні об’єкти однозначно задають рівняння площини в 
просторі? Як скласти рівняння площині просторі в кожній з цих 
ситуацій, рівняння якого типу ми отримаємо? 

4. Які геометричні об’єкти однозначно задають пряму в просторі? Як 
скласти рівняння прямої в просторі в кожній з цих ситуацій, рівняння 
якого типу ми отримаємо? 

5. Які лінії є лініями другого порядку? За яким принципом їх можна 
класифікувати? 

6. Які є способи характеризації еліпса, гіперболи, параболи як геометричного 
місця точок? Яка фізична інтерпретація оптичних властивостей кривих 
другого порядку. 

7. Які поверхні другого порядку ви знаєте? Запишіть їх канонічні рівняння.  


