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1. Мета дисципліни: вивчення аналітичної геометрії, систем лінійних рівнянь та лінійних 

просторів.    

 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: для 

вивчення дисципліни «Алгебра та геометрія» студент повинен  знати шкільні курси дисциплін 

геометрія, алгебра та основи аналізу, вміти користуватися елементарним апаратом цих 

дисциплін.   

 

3. Анотація навчальної дисципліни: предметом навчальної дисципліни «Алгебра та 

геометрія» є вивчення основних методів розв’язання задач з аналітичної геометрії, методів 

розв’язання систем лінійних рівнянь, основних властивостей лінійних просторів. Дисципліна є 

базовою для вивчення таких спеціальних дисциплін як “Дослідження операцій”, 

“Функціональний аналіз” та інш. Навчальна дисципліна “Алгебра та геометрія” є складовою 

освітньо-професійної програми підготовки фахівців за першим (бакалаврським) рівнем вищої 

освіти галузі знань 12 “Інформаційні технологі” зі спеціальності 124 “Системний аналіз”, 

освітньо-професійної програми – “Системний аналіз”. 
Дана дисципліна є обов’язковою навчальною дисципліною за освітньою программою “Системний 

аналіз”.  
Викладається у 1 та 2 семестрі 1 курсу обсягом –  420 год. 
 

14 кредитів ECTS, зокрема: лекції – 92 год., практичні – 92 год., консультації – 4 год., 

самостійна робота – 232 год.  

У курсі передбачено 4 змістовні частини та 4 контрольні роботи.  

Завершується дисципліна – іспитом в 1 та 2 семестрах. 

 

4. Завдання (навчальні цілі):  
В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:  

К03. Здатність планувати і управляти часом. 

К17. Здатність використовувати системний аналіз як сучасну міждисциплінарну методологію, 

що базується на прикладних математичних методах та сучасних інформаційних технологіях і 

орієнтована на вирішення задач аналізу і синтезу технічних, економічних, соціальних, екологічних 

та інших складних систем. 

К19. Здатність будувати математично коректні моделі статичних та динамічних процесів і 

систем із зосередженими та розподіленими параметрами із врахуванням невизначеності зовнішніх 

та внутрішніх факторів. 

К26. Здатність розробляти експериментальні та спостережувальні дослідження і аналізувати 

дані, отримані в них 

 

 

 



5. Результати навчання за дисципліною: 

Результат 

навчання (РН) 
(1. знати; 2. вміти; 

3. комунікація ; 4. 

автономність та 

відповідальність ) 

Форми (та/або методи і 

технології) викладання і 

навчання 

Методи оцінювання та 

пороговий критерій оцінювання 

(за необхідності) 

Відсоток у 

підсумковій 

оцінці з 

дисципліни 

Код Результат навчання 

РН 1.1 
Знати основні положення 

аналітичної геометрії 

Лекція, 

самостійна 

робота 

Контрольна 

робота, поточне 

оцінювання, іспит 
7% 

РН 1.2 
Знати основні положення теорії 

визначників 

Лекція, 

самостійна 

робота 
Контрольна 

робота, поточне 

оцінювання, іспит 
 

7% РН 1.3 
Знати основні положення теорії 

систем лінійних рівнянь та 

методів їх розв’язання 

Лекція, 

самостійна 

робота 

РН 1.4 
Знати основні положення теорії 

комплексних чисел та 

многочленів 

Лекція, 

самостійна 

робота 

РН 1.5 
Знати основні положення теорії 

лінійних просторів та лінійних 

операторів 

Лекція, 

самостійна 

робота 

Контрольна 

робота, поточне 

оцінювання, іспит 
7% 

РН 1.6 
Знати основні положення теорії 

евклідових та унітарних 

просторів 

Лекція, 

самостійна 

робота 
Контрольна 

робота, поточне 

оцінювання, іспит 
 

7% 

РН 1.7 
Знати основні положення теорії 

білінійних та квадратичних 

функцій 

Лекція, 

самостійна 

робота 
     

РН 2.1 

Вміти розв’язувати задачі 

аналітичної геометрії 
Практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Контрольна 

робота, поточне 

оцінювання, іспит 
18% 

РН 2.2 

Вміти розв’язувати системи 

лінійних рівнянь 
Практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 
Контрольна 

робота, поточне 

оцінювання, іспит 
 

18% 

РН 2.3 

Вміти розв’язувати задачі теорії 

комплексних чисел та 

многочленів 

Практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

РН 2.4 

Вміти розв’язувати задачі теорії 

лінійних просторів та лінійних 

операторів 

Практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Контрольна 

робота, поточне 

оцінювання, іспит 
18% 

РН 2.5 

Вміти розв’язувати задачі теорії 

евклідових та унітарних 

просторів 

Практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 
Контрольна 

робота, поточне 

оцінювання, іспит 
 

18% 

РН 2.6 

Вміти розв’язувати задачі теорії 

білінійних та квадратичних 

функцій 

Практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

 



 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними 

результатами навчання 

                  Результати навчання дисципліни 
 

 

Програмні результати навчання  

РН  
1.1  

РН  
1.2  

РН  
1.3  

РН  
1.4  

РН  
1.5  

РН  
1.6  

РН  
1.7  

РН  
2.1  

РН  
2.2  

РН  
2.3  

РН  
2.4  

РН  
2.5  

РН  
2.6  

ПР01. Знати і вміти застосовувати на 

практиці диференціальне та інтегральне 

числення, ряди та інтеграл Фурьє, 

аналітичну геометрію, лінійну алгебру та 

векторний аналіз, функціональний аналіз та 

дискретну математику в обсязі, 

необхідному для вирішення типових 

завдань системного аналізу 

+ + + + + + + + + + + + + 

ПР09. Вміти створювати ефективні 

алгоритми для обчислювальних задач 

системного аналізу та систем підтримки 

прийняття рішень. 

      

  
+ + + +  

ПР15. Розуміти українську та іноземну 

мови на рівні, достатньому для обробки 

фахових інформаційнолітературних джерел, 

професійного усного і письмового 

спілкування, написання текстів за фаховою 

тематикою. 

       +  + +  + 

 

7. Схема формування оцінки. 

7.1 Форми оцінювання студентів:  

 

1 семестр 

 -семестрове оцінювання: 

 1. Контрольна робота I: РН1.1, РН1.2, РН2.1, РН2.2 – 27 балів / 16 балів 

 2. Контрольна робота II: РН1.4, РН2.1, РН2.2, РН2.3 – 27 балів/ 16 балів 

 3. Поточне оцінювання: РН1.1, РН1.2, РН1.3, РН1.4, РН2.2, РН2.3 – 6 балів/ 13 бали 

 

 -підсумкове оцінювання у формі іспиту: РН1.1, РН1.2, РН1.3, РН1.4, РН2.2, РН2.3 – 40 балів / 

24 балив 

 

 -умови допуску до підсумкового контролю: не менше 20 балів 

 

2 семестр 

 -семестрове оцінювання: 

 1. Контрольна робота I: РН1.5, РН1.6, РН2.4 – 27 балів / 16 балів 

 2. Контрольна робота II: РН1.7, РН2.5, РН2.6 – 27 балів/ 16 балів 

 3. Поточне оцінювання: РН1.5, РН1.6, РН1.7, РН2.4, РН2.5, РН2.6 – 6 балів/ 13 бали 

 

 -підсумкове оцінювання у формі іспиту: РН1.5, РН1.6, РН1.7, РН2.4, РН2.5, РН2.6– 40 балів / 

24 балив 

 

 -умови допуску до підсумкового контролю: не менше 20 балів 

 

Результати навчальної діяльності студентів оцінюються за 100-бальною шкалою.  



Робота в кожному семестрі складається з 2-х змістовних модулів. При виставленні балів за 

змістовну частину враховується: оцінка за контрольну роботу – 27 балів, робота студентів в 

аудиторії (поточне оцінювання) – 6 балів.  

Підсумковий контроль проводиться у формі іспиту – 40 балів.  

Підсумкова оцінка 100=2*27+6+40. 

Якщо студент з поважних причин, які підтверджено документально, був відсутній при 

написанні модульної контрольної роботи, він має право на одне перескладання з можливістю 

отримання максимальної кількості балів. Термін перескладання визначається викладачем. 

Якщо впродовж семестру студент не з’являвся на заняття (незалежно від причин), не має 

модульних оцінок, у відповідних графах „Відомості обліку успішності КМСОНП” виставляються 

„0”, а у графі іспит – відмітка про недопуск. 

 Студент допускається до складання іспиту, якщо кількість набраних ним балів за семестр 

становить не менше 20 балів. 

Іспит вважається незданим, якщо сумарна кількість балів з дисципліни складає менше 60 балів. 

 

7.2 Організація оцінювання:  

Терміни проведення оцінювання 

Семестр 1 

1. Контрольна робота I: до 11 лекційного заняття включно. 

2. Контрольна робота II: до 14 лекційного заняття включно. 

3. Поточне оцінювання роботи на практичних заняттях: протягом семестру.  

Семестр 2 

1. Контрольна робота I: до 10 лекційного заняття включно. 

2. Контрольна робота II: до 20 лекційного заняття включно. 

3. Поточне оцінювання роботи на практичних заняттях: протягом семестру.  

 

Студент має право один раз перескласти контрольну роботу з можливістю отримати не більше 

80% балів, призначених за роботу. Термін перескладання визначає викладач.  

 

7.3 Шкала відповідності оцінок за кожен з іспитів 

Відмінно / Excellent 90-100 

Добре / Good 75-89 

Задовільно /Satisfactory 60-74 

Незадовільно / Fail 0-59 

 

 

8. Структура навчальної дисципліни. Тематичний план занять 

 

1- семестр 

 

№ 

п/п 
Номер і назва теми 

Кількість годин 

лекції практичні 
Самостійна 

робота 

Частина 1.  Аналітична геометрія 

1 
Тема 1. Векторна алгебра. Пряма і площина в просторі 
Самостійна робота: Опрацювання лекційного матеріалу 

та матеріалу практичних занять 
6 4 12 

2 
Тема 2. Криві та поверхні 2-го порядку 
Самостійна робота: Опрацювання лекційного матеріалу 

та матеріалу практичних занять 

4 4 10 

 Контрольна робота 1  2  



Частина 2. Матриці та многочлени 

3 
Тема 3. Визначники та системи лінійних рівнянь  
Самостійна робота: Опрацювання лекційного матеріалу 

та матеріалу практичних занять 

16 14 20 

4 
Тема 4. Матриці 
Самостійна робота: Опрацювання лекційного матеріалу 

та матеріалу практичних занять 

8 8 20 

5 
Тема 5. Комплексні числа 
Самостійна робота: Опрацювання лекційного матеріалу 

та матеріалу практичних занять 

2 2 20 

6 
Тема 6. Многочлени 
Самостійна робота: Опрацювання лекційного матеріалу 

та матеріалу практичних занять 

6 6 12 

 Контрольна робота 2  2  

 

Загальний обсяг – 180 год., в тому числі: 

Лекцій - 42 год. 

Практичні заняття – 42 год. 

Консультації —   2 год. 

Самостійна робота — 94 год . 

 

2- семестр 

 

№ 

п/п 
Номер і назва теми 

Кількість годин 

лекції практичні 
Самостійна 

робота 

Частина 3.  Лінійні простори та перетворення 

7 
Тема 7. Лінійні простори та підпростори 
Самостійна робота: Опрацювання лекційного матеріалу 

та матеріалу практичних занять 
8 8 22 

8 
Тема 8. Лінійні перетворення 
Самостійна робота: Опрацювання лекційного матеріалу 

та матеріалу практичних занять 

22 20 34 

 Контрольна робота 1  2  

Частина 4. Евклідові простори та квадратичні форми 

9 
Тема 9. Евклідові простори 
Самостійна робота: Опрацювання лекційного матеріалу 

та матеріалу практичних занять 

6 6 20 

10 
Тема 10. Оператори на евклідових просторах 
Самостійна робота: Опрацювання лекційного матеріалу 

та матеріалу практичних занять 

10 8 30 

11 
Тема 11. Білінійні та квадратичні форми 
Самостійна робота: Опрацювання лекційного матеріалу 

та матеріалу практичних занять 

4 4 32 

 Контрольна робота 2  2  

Загальний обсяг – 240 год., в тому числі: 

Лекцій – 50 год. 

Практичні заняття – 50 год. 

Консультації - 2 год. 

Самостійна робота - 138 год. 



  

9. Рекомендовані джерела: 

Основні:  

 

1. Ефимов Н.В Краткий курс аналитической геометриии. М.: Наука, 1969. – 272с. 

2. Курош А.Д Курс высшей алгебры . М.: Наука, 1984. 

3. Чарін В.С Лінійна алгебра. К: Техніка, 2003. 

4. Кострикин А.И. Введение в алгебру, М: Физматлит, 2000. 

5. Винберг Э.Б. курс алгебры, М: Факториал, 2002. 

6. Клетеник И.В. Сборник задач по аналитической геометрии. М.: Наука, 1987. – 724с. 
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