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Навчальна дисципліна «Лінійна алгебра та аналітична геометрія» передбачена для бакалаврів галузі 
знань 12 «Інформаційні технології» спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення». Дана 
навчальна дисципліна є однією з дисциплін фундаментальної природничо-наукової підготовки 
майбутніх розробників програмного забезпечення.

Програма дисципліни базується на знаннях отриманих при повній загальній середній освіті або за 
диплому молодшого спеціаліста. 

Метою викладання дисципліни «Лінійна алгебра та аналітична геометрія» є засвоєння студентами 
основних ідей і методів лінійної алгебри та аналітичної геометрії, вироблення уміння застосовувати 
згадані методи до розв’язування конкретних практичних задач, опанування обсягом знань, необхід-
ним для успішного вивчення суміжних дисциплін  (математичного програмування, комп’ютерного 
моделювання, теорії ймовірностей, фізики тощо) та майбутньої професійної діяльності.

Цілями вивчення дисципліни  є: 
формування в студентів чіткого уявлення про матриці, визначники, вектори як основні поняття 
лінійної алгебри та аналітичної геометрії. 
2. Оволодіння технікою обчислення визначників, розв’язування систем лінійних рівнянь.
3. Вироблення навичок застосування методів лінійної алгебри до розв’язування різноманітних 
теоретичних і практичних задач.
4. Засвоєння алгоримів скалярного, мішаного та векторного добутку векторів.
5. Використання скалярного, мішаного та векторного добутку векторів для розв’язування практич-
них задач.
6. Засвоєння методики побудови прямої з наперед заданими властивостями на площині і у просторі.
7. Створення необхідної теоретичної та практичної основи для подальшої професійної діяльності.  

Після опанування дисципліни студент повинен 
знати: поняття матриці, види матриць. Операції над матрицями. Означення оберненої матриці та 
методи її відшукання. Ранг матриці, властивості рангу, методи його знаходження. Поняття визнач-
ника 2-го, 3-го, n-го порядку. Методи обчислення визначників. Поняття системи лінійних рівнянь 
(СЛР), розв’язку СЛР. Методи розв’язування СЛР (Крамера, матричний, Гаусса, Жордана-Гаусса). 
Теорема про існування та єдиність розв’язку СЛР (теорема Кронекера-Капеллі). Поняття системи 
лінійних однорідних рівнянь (СЛОР) та її розв’язку. Фундаментальна система розв’язків СЛОР: її 
властивості та методи знаходження. Поняття вектора. Колінеарність та рівність векторів. Лінійні 
операції над векторами: додавання і віднімання векторів, множення вектора на число. Скалярний, 
векторний та мішаний добуток векторів: означення, властивості, застосування. Поняття комплек-
сного числа, алгебраїчна та тригонометрична форми комплексного числа. Поняття системи коор-
динат на площині і у просторі (афінна, прямокутна декартова, полярна). Зв’язок між системами 
координат. Основні задачі систем координат на площині та в просторі. Суть методу координат. 
Поняття геометричного місця точок та його аналітичного задання.
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Коротка анотація дисципліни

Результати навчання

Передумова вивчення дисципліни

Мета та цілі дисципліни
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4

2
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3 кредити / 90 академічних годин
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Кредити ECTS

Структура дисципліни

Різні види рівняння прямої. Взаємне розміщення прямих на площині. Кут між прямими. Відстань 
від точки до прямої. Алгебраїчні лінії другого порядку: еліпс, гіпербола, парабола (означення, 
канонічні рівняння, властивості). Різні рівняння площини. Взаємне розміщення площин, кут між 
площинами. Відстань точки від площини. Пряма у просторі. Рівняння прямої у просторі. Взаємне 
розміщення прямої і площини, кут між прямою і площиною. Взаємне розміщення двох прямих у 
просторі, кут між прямими.
уміти: виконувати лінійні операції над матрицями. Знаходити обернену матрицю. Знаходити ранг 
матриці. Знаходити визначники 2-го, 3-го, n-го порядку. Розв’язувати системи лінійних рівнянь 
(СЛР) методом Крамера, матричним методом,  методом Гаусса, методом Жордана-Гаусса. Дослід-
жувати (СЛР) на сумісність та визначеність за теоремою Кронекера-Капеллі. Знаходити загальний 
розв’язок системи лінійних однорідних рівнянь (СЛОР) та її фундаментальну систему розв’язків. 
Виконувати лінійні операції над векторами. Виконувати дії над комплексними числами в алгебра-
їчній та тригонометричній формах. Розв’язувати основні задачі систем координат на площині та в 
просторі. Здійснювати перехід від однієї системи координат до узгодженої з нею іншої. Знаходити 
рівняння геометричного місця точок при зміні системи координат. Будувати геометричне місце 
точок за його аналітичним заданням. Знаходити скалярний, векторний і мішаний добуток векторів 
та застосовувати їх для знаходження кутів, площ та об’ємів. Складати різні рівняння прямої. 
Встановлювати взаємне розміщення прямих на площині та знаходити кут між ними. Знаходити 
відстань від точки до прямої. Складати канонічні рівняння еліпса, гіперболи, параболи та обчислю-
вати їх числові характеристики. Будувати криві другого порядку за їх канонічними рівняннями. 
Зводити рівняння алгебраїчних кривих другого порядку до канонічного вигляду. Складати різні 
рівняння площини, з’ясовувати взаємне розміщення площин і знаходити кут між ними. Знаходити 
відстань та відхилення точки від площини. Складати різні рівняння прямої у просторі, встановлю-
вати взаємне розміщення прямої і площини та двох прямих, знаходити кут між прямою і площи-
ною та між двома прямими.

Результати навчання4

5

6

Змістовий розділ 1. 
Матриці та визначники

Матриці. 
Операції над матрицями. 1 1

2 2
Визначники 
та їх властивості.

Назви розділів і тем
Лекції Практичні

Вид занять/год

Самостійна
робота
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Сформувати уявлення про матриці, визначники, вектори як основні поняття лінійної алгебри та 
аналітичної геометрії. 
Оволодіти технікою обчислення визначників, розв’язування систем лінійних рівнянь.
Засвоїти алгоритми скалярного, мішаного та векторного добутку векторів.
Засвоїти методику побудови прямої з наперед заданими властивостями на площині і у просторі.

Перелік обов’язкових завдань7

Структура дисципліни6

Змістовий розділ 2. 
Системи лінійних рівнянь

Системи лінійних рівнянь. Теорема 
Кронекера-Капеллі.

Змістовий розділ 3. Вектори

Поняття вектора. Дії над векторами. 
Їх властивості. 

Змістовий розділ 4. Система координат, 
пряма та площина

Метод координат на площині та в 
просторі. Різні види систем координат.

1 1

2 3
Методи розв’язування систем лінійних 
рівнянь.

2 2

Скалярний, векторний та мішаний 
добуток векторів. 2 2

16

18

20

1

Пряма на площині. Різні види рівняння 
прямої.

Пряма і площина у просторі. Різні види 
рівняння прямої і площини.

2 2

Змістовий розділ 5. 
Криві другого порядку

Криві другого порядку. 2 3

1 2

Назви розділів і тем
Лекції Практичні

Вид занять/год

Самостійна
робота



1 семестр 1 Так 1 курс Цикл професійної
підготовки

Ознаки дисципліни

Термін
викладання Семестр

Міжнародна
дисциплінарна
інтеграція

Курс
(рік навчання)

Цикли:
загальної підготовки/
професійної підготовки/
вільного вибору

9

Обчислити визначник.
Розв’язути систему лінійних рівнянь.
Знайти скалярний, мішаний та векторний добуток векторів.

Перелік вибіркових завдань8

8

У процесі вивчення дисципліни здійснюється поточний та підсумковий контроль знань студентів. 
Підсумкова залікова оцінка виставляється відповідно до сумарного рейтингу студента.
Результати поточного контролю знань студентів в цілому оцінюються в діапазоні від 0 до 100 
балів.
Студент допускається до підсумкового контролю за умови виконання вимог навчальної програми 
та у разі, якщо за поточну навчальну діяльність він набрав не менше 36 балів.
Підсумкове оцінювання знань студентів проводиться у формі заліку.
Загальна бал з дисципліни становить 100. Сумарна оцінка за вивчення дисципліни виставляється 
за національною та європейською шкалою.

Система оцінювання та вимоги10
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Викладання навчальної дисципліни передбачає використання новітніх освітніх технологій, спрямова-
них на підвищення рівня зацікавленості студентів до вивчення курсу,  оволодіння теоретичними
та практичними знаннями з дисципліни. З метою активізації навчально-пізнавальної діяльності 
студентів, при вивченні навчальної дисципліни, передбачено закріплення знань отриманих на лекції 
та отримання практичних умінь з тем лекцій під час практичних занять.

Політика дисципліни11

За пропущені лекційні та практичні заняття не нараховуються бали. У разі пропущеного практичного 
заняття необхідно до наступного практичного заняття виконати домашнє завдання і результати пред-
ставити викладачеві.
Студент, що був відсутній на заняттях без поважних причин, не брав участі у заходах поточного 
контролю не допускається до підсумкового семестрового контролю, а в день складання екзамену в 
екзаменаційній відомості виставляється оцінка «недопущений». Повторне складання екзамену з 
дисципліни призначається за умови виконання всіх видів навчальної, самостійної (індивідуальної) 
роботи, передбачених робочою навчальною програмою дисципліни, i проводиться згідно із затвер-
дженим директоратом графіком ліквідації академічної заборгованості.

Політика щодо пропусків занять 12
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Учасники освітнього процесу керуються принципами академічної доброчесності. Передбачається 
забезпечення посилання на джерела інформації у разі використання чужих ідей, тверджень, відомо-
стей, а також надання достовірної інформації.

Не вчасно здані завдання оцінюються з пониженням бальної оцінки. 

Політика щодо виконання завдань 
пізніше встановленого терміну13

Політика дотримання академічної доброчесності14
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Рекомендовані джерела інформації15



Головне – це опрацювання матеріалів лекцій і виконання завдань та практичних заняттях синхронно 
з навчальним планом. На цій основі завдяки вашим здібностям та наполегливості успіх гарантовано!

Поради з успішного навчання на курсі16

SYLLABUS

Григоров А.В., Дідковська Б.В., Навродський В.О. Елементи лінійної алгебри і аналітичної геометрії. 
–  Практикум для менеджерів з використанням можливостей Mathcad: Навч. посіб. – К.: Дельта, 
2006.– 512 с.
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