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1. Реквізити навчальної дисципліни 

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський)  
Галузь знань 15 Автоматизація та приладобудування 
Спеціальність 153 Мікро- та наносистемна техніка 
Освітня програма Електронні мікро- і наносистеми та технології, 

Мікро- та наноелектроніка 
Статус дисципліни (код) Нормативна 
Форма навчання очна(денна)/дистанційна/змішана 
Рік підготовки, семестр 1 курс, осінній семестр 
Обсяг дисципліни 4,5 кредитів ЄКТС 
Семестровий контроль Екзамен 
Розклад занять Rozklad.kpi.ua 
Мова викладання Українська 
Інформація про  
керівника курсу / 
викладачів 

Лектор: к.ф.-м.н., доцент, Буценко Юрій Павлович, armchairdoc@ukr.net  
Практичні: к.ф.-м.н., доцент Задерей Надія Миколаївна zaderey@gmail.com 

Розміщення курсу Електронний кампус КПІ ім. Ігоря Сікорського 

2. Програма навчальної дисципліни 

1. Опис навчальної дисципліни, її мета, предмет вивчення та результати навчання 
У процесі навчання студент має оволодіти такими компетентностями:  
ЗК 1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 
ЗК 2. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. 
ФК 1. Здатність використовувати знання і розуміння наукових фактів, концепцій, теорій, принципів і методів 

для проектування та застосування мікро- та наносистемної техніки. 
ФК 3. Здатність використовувати математичні принципи і методи для проектування та застосування мікро- 

та наносистемної техніки. 
По завершенню курсу студент має набути програмний результат навчання: 
ПРН2 «Застосовувати знання і розуміння математичних методів для розв’язання теоретичних і прикладних 

задач мікро- та наносистемної техніки». 
У кінці вивчення курсу студент повинен  

знати:  
основи лінійної алгебри  (визначники, їх властивості, обчислення та застосування; матриці, види матриць, операції 
над матрицями, властивості операцій над матрицями, обернена матриця, матричні рівняння; основні методи 
розв’язування однорідних та неоднорідних систем лінійних рівнянь; застосування лінійної алгебри в прикладних 
задачах, зокрема, моделях динаміки популяцій та моделях міжгалузевого аналізу); основи векторної алгебри 
(декартова та полярна системи координат, вектори в геометричній та координатній формах, операції над 
векторами, властивості операцій; скалярний, векторний та мішаний добутки векторів, їх властивості, обчислення, 
геометрична та прикладна інтерпретація, застосування); основи аналітичної геометрії на площині та в просторі 
(пряма на площині, різні вигляди рівняння прямої, кути між прямими, умови перпендикулярності та паралельності 
прямих, рівняння прямій як лінійна модель відповідних процесів; площина в просторі, види рівнянь площини, кути між 
площинами, умови перпендикулярності та паралельності площин, рівняння площини як модель певних процесів; 
пряма в просторі, різні вигляди рівняння прямої, кути між прямими в просторі, кут між прямою в просторі та 
площиною, умови перпендикулярності та паралельності, застосування, відстань від точки до прямої та площини, 
відстань між мимобіжними прямими; лінії другого порядку  (коло, еліпс, гіпербола, парабола, їх основні 
характеристики та застосування); комплексні числа, дії над ними; основи алгебри многочленів, перетворення 
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координат, матрицю лінійного оператора, власні числа і власні вектори лінійного оператора, Жорданову нормальну 
форму матриці лінійного оператора, метод ортогоналізації систем векторів, спряжені та самоспряжені 
оператори, квадратичні форми; 

вміти:  
виконувати дії над матрицями, знаходити обернену матрицю, обчислювати визначники, розв'язувати системи 
лінійних рівнянь (за бажанням студента за допомогою певного програмного забезпечення); виконувати операції над 
векторами в геометричній та координатній формах, обчислювати скалярний, векторний і мішаний добутки 
векторів та застосовувати їх в задачах суміжних та професійних дисциплін; записувати рівняння прямої (на площині 
та в просторі) та площини, знаходити кути між прямими, площинами, прямою і площиною, визначати тип лінії  
другого порядку; записувати рівняння кривих другого порядку, знати основні їх характеристики, вміти будувати 
криві та застосовувати у прикладних задачах; виконувати дії над комплексними числами; знаходити корені 
многочленів, розкладати правильний раціональний дріб на суму елементарних дробів, визначати базис та 
розмірність лінійних просторів, аналізувати структуру та властивості лінійних операторів, застосовувати лінійні 
оператори до аналізу квадратичних форм та класифікації кривих і поверхонь другого порядку. 

2. Пререквізити та постреквізити дисципліни (місце в структурно-логічній схемі навчання за 
відповідною освітньою програмою) 

Дисципліна базується на шкільних курсах математики та фізики.Дисципліна передує дисциплінам:ЗО12 
Математичний аналіз,ЗО13 Фізика:,ПО5Чисельні методи та програмування, ПО7Теорія електронних кіл, ПО15 
Теорія сигналів. 

3. Зміст навчальної дисципліни  
Розділ 1. Матриці та визначники 

Тема 1.1. Матриці та визначники.  
Матриці. Елементарна алгебра матриць: рівність матриць, добуток матриці на число, додавання матриць одного 
розміру, добуток матриць, операція транспонування. Властивості операцій над матрицями.  
Визначники. Методи знаходження визначника: розклад визначника по елементам рядка або стовпчика;  правило 
“дописування стовпчиків”; правило трикутників. Властивості визначників. Теорема Лапласа.  
Обернена матриця, її властивості та методи знаходження. Матричні рівняння. 
Розділ 2. Системи лінійних рівнянь 

Тема 2.1. Ранг матриці. 
Лінійно залежні та незалежні рядки матриці. Теорема про базисний мінор. Необхідні і достатні умови виродженості 
матриці. Ранг матриці. Методи обчислення рангу матриці. Застосування елементарних перетворень для 
обчислення оберненої матриці. 

Тема 2.2. Системи лінійних рівнянь. 
Системи лінійних рівнянь. Теорема Кронекера-Капеллі. Метод Крамера. Метод Гаусcа. Матричний метод. 
Розділ 3. Векторна алгебра 

Тема 3.1. Вектори. Лінійні операції над векторами. 
Вектори.  Лінійні операції над векторами. Базис та координати векторів. Прямокутні декартові координати. 
Відстань між двома точками. Ділення відрізка у даному відношенні. 

Тема 3.2. Скалярний, векторний і мішаний добутки векторів 
Скалярний добуток двох векторів. Властивості скалярного добутку. Вираз скалярного добутку через координати. 
Кут між векторами. 
Векторний добуток двох векторів. Властивості векторного добутку. Мішаний добуток трьох векторів. 
Властивості мішаного добутку. 

Тема 3.3. Перетворення декартових прямокутних координат. Полярна система координат.  
Перетворення декартових прямокутних координат на площині. Перетворення декартових прямокутних 
координат у просторі. Полярна система координат. Криві у полярній системі. 
Розділ 4. Аналітична геометрія 

Тема 4.1. Лінії першого порядку. 
Різні вигляди рівнянь прямої на площині. Кут між двома прямими. Умови паралельності і перпендикулярності прямих. 
Відстань та відхилення від точки до прямої на площині. 
Загальне рівняння площини та його дослідження. Рівняння площини, що проходить через три точки. Рівняння 
площини у відрізках на осях. Кут між двома площинами. Умови паралельності і перпендикулярності двох площин. 
Відстань від точки до площини. 
Різні вигляди рівняння прямої в просторі. Кут між двома прямими. Умови паралельності і перпендикулярності прямих. 
Відстань та відхилення від точки до прямої у просторі. Відстань між мимобіжними прямими. Кут між прямою і 
площиною. Умови паралельності і перпендикулярності прямої і площини. 

Тема 4.2. Лінії другого порядку. 
Поняття лінії другого порядку. Криві другого порядку: коло. еліпс. гіпербола. парабола. Поверхні другого порядку. 
Розділ 5. Комплексні числа. Елементи теорії многочленів 

Тема 5.1. Алгебраїчна форма комплексних чисел. Дії над ними 
Тема 5.2. Тригонометрична і показникова форми запису комплексних чисел 



Тема 5.3. Алгебра многочленів 
Многочлени. Ділення з залишком. Найбільший спільний дільник многочленів. Алгоритм Евкліда 

Тема 5.4. Корені многочленів 
Корені многочленів. Основна теорема алгебри. Теореми Безу та Вієта. 

Тема 5.5. Раціональні дроби 
Розклад правильних раціональних дробів на елементарні 
Розділ 6. Лінійні простори 

Тема 6.1. Лінійні простори.  
Тема 6.2. Фундаментальна система розв’язків 

Розділ 7. Лінійні оператори 
Тема 7.1. Лінійні оператори.  

 Лінійні оператори. Основні властивості. Матричний запис лінійних операторів 
Тема 7.2. Власні числа та власні вектори лінійного оператора. 
Тема 7.3. Жорданова нормальна форма 

Розділ 8. Евклідові простори 
Тема 8.1. Евклідові простори.  

Означення та властивості евклідового простору. Нерівність Коші-Буняковського. Метод ортонормування системи 
векторів Грама-Шмідта. 

Тема 8.2. Лінійні оператори в евклідовому просторі 
Розділ 9. Квадратичні форми 

Тема 9.1. Квадратичні форми  
Тема 9.2. Класифікація квадратичних форм 

Зведення квадратичних форм до канонічного вигляду унітарним перетворенням. Критерій Сильвестра. Зведення 
рівнянь кривих та поверхонь другого порядку до канонічного вигляду. 

4. Навчальні матеріали та ресурси 
Базова література: 

1. Математика в технічному університеті: Підручник / І.В.Алєксєєва, В.О.Гайдей, О.О.Диховичний, Л.Б.Федорова 
; за ред. О.І.Клесова; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Київ: КПІ ім. Ігоря сікорського, 2018. – Т.1. – 496 с. 

2. Аналітична геометрія та лінійна алгебра: конспект лекцій для студентів технічних факультетів / Уклад.: 
Ординська З.П., Орловський І.В., Руновська М.К. -  К.: НТУУ «КПІ», 2014. – 176 с. 

3. Булдигін В.В., Жук В.А., Рущицька С.О., Ясінський В.А. Збірник задач з аналітичної геометрії та векторної 
алгебри /  В.В. Булдигін, В.А. Жук, С.О. Рущицька, В.А. Ясінський.– К.: Вища школа, 1999. – 191 с.  

4. Дубовик В.П., Юрик І.І. Вища математика / В.П. Дубовик, І.І. Юрик. – К.: Вища школа, 2005.  
5. Аналітична геометрія. Лінійна алгебра: Збірник завдань до типової розрахункової роботи для студентів 1 

курсу технічних факультетів / Уклад: Коновалова Н.Р., Барановська Г.Г. та ін. – К.: ІВЦ “Політехніка”, 2001. 
 

3. Навчальний контент 

5. Методика опанування навчальної дисципліни (освітнього компонента) 
Лекційні заняття 

№ Назва теми лекції та перелік основних питань 
1 Матриці. Операції над матрицями. Типи матриць. Елементарна алгебра матриць: рівність 

матриць, добуток матриці на число, додавання та віднімання матриць одного розміру, добуток 
двох матриць, операція транспонування. Властивості операцій над матрицями.  
Рекомендована література: [1]-[3], [5]. 

2 Визначники. Визначники. Методи знаходження визначників.  Властивості визначників. 
Рекомендована література: [1]-[3], [5]. 

3 Деякі системи лінійних рівнянь. Матричні рівняння.  
Обернена матриця, її властивості та методи знаходження. Матричні рівняння. 
Рекомендована література: [1]-[3], [5]. 

4 Теорема про базисний мінор матриці. Лінійно залежні та незалежні рядки матриці. Теорема про 
базисний мінор. Необхідні і достатні умови виродженості матриці. Ранг матриці. Ранг матриці. 
Метод обвідних мінорів. Метод елементарних перетворень. Властивості рангу матриці. 
Застосування елементарних перетворень для обчислення оберненої матриці 
Рекомендована література: [1]-[3], [5]. 

5 Системи лінійних алгебраїчних рівнянь. Системи лінійних рівнянь. Теорема Кронекера-Капеллі. 
Метод Крамера. Матричний метод. Метод Гаусса. 
Рекомендована література: [1]-[3], [5]. 

6 Вектори. Лінійні операції над векторами. Вектори.  Лінійні операції над векторами та їх 
властивості. Лінійна залежність і незалежність векторів. Базис. Розклад вектора за базисом. 
Лінійний n-вимірний простір. Координати векторів. Прямокутна декартова система координати. 



Операції над векторами, що задані своїми координатами. Найпростіші задачі аналітичної 
геометрії. 
Рекомендована література: [1]-[3], [5]. 

7 Скалярний добуток двох векторів. Проекція вектора на вісь. Векторний та мішаний добутки 
векторів. 
Рекомендована література: [1]-[3], [5]. 

8 Полярна система координат. Пряма на площині.  
Рекомендована література: [1]-[3], [5]. 

9 Площина і пряма в просторі.  
Рекомендована література: [1]-[3], [5]. 

10 Лінії другого порядку. Ліній другого порядку як канонічні перерізи. Коло. Еліпс. Їх канонічні рівняння та 
характеристики. Канонічні рівняння гіперболи і параболи, їх характеристики. Поверхні другого 
порядку. 
Рекомендована література: [1]-[3], [5]. 

11 Комплексні числа. 
Рекомендована література: [1]-[3], [5]. 

12 Арифметичні дії з многочленами. Схема Горнера. Теорема Безу. Розклад многочлена на множники. 
Розклад правильних раціональних дробів на елементарні 
Рекомендована література: [1], [3]. 

13 Лінійні простори. Базис та розмірність лінійного простору. Iзоморфізм лінійних просторів 
Підпростори лінійних просторів. Лінійна оболочка. Сума і перетин підпросторів. 
Рекомендована література: [1]- [5]. 

14 Лінійні оператори. Матриця лінійного оператора. Ядро та образ лінійного оператора. Обернений 
оператор 
Рекомендована література: [1]- [5]. 

15 Власні числа та власні вектори лінійного оператора.  
Рекомендована література: [1]- [5]. 

16 Жорданова нормальна форма. Функції від матриць. 
Рекомендована література: [1]- [5]. 

17 Евклідові простори. Ортогоналізація Грама-Шмідта. Лінійні оператори в евклідовому просторі. 
Самоспряжені оператори. Спряжені та нормальні оператори. Ортогональні оператори 
Рекомендована література: [1]- [5]. 

18 Знаковизначеність квадратичних форм. Критерій Сильвестра. Зведення загального рівняння кривої 
та поверхні другого порядку до канонічного вигляду. 
Рекомендована література: [1]- [5]. 

Практичні заняття 
№ Назва теми занять  
1 Дії над матрицями. Визначники. 
2 Обернена матриця. Матричні рівняння. Ранг матриці. 
3 Дослідження системи лінійних алгебраїчних рівнянь. Метод Гаусса. Метод Крамера. Матричний метод 
4 КР-1 
5 Лінійні операції над векторами. Скалярний, векторний і мішаний добутки векторів 
6 Полярна система координат. Пряма на площині.  
7 Площина та пряма в просторі 
8 Коло. Еліпс. Гіпербола. Парабола. Поверхні другого порядку 
9 КР-2 
10 Комплексні числа. Арифметичні дії з многочленами. Схема Горнера. Теорема Безу. Розклад многочлена на 

множники. Алгоритм Евкліда. Раціональні дроби 
11 Лінійні простори. Лінійна комбінація. Лінійно залежні та незалежні системи векторів. Базис лінійного 

простору. 
12 Матриця переходу. Зв’язок координат у різних базисах. Ранг та його застосування 
13 Лінійна оболочка. Фундаментальна система розв’язків. Сума і перетин підпросторів 
14 Лінійні оператори. Матриця лінійного оператора. Ядро і образ лінійного оператора. Обернений оператор 
15 Власні числа та власні вектори лінійного оператора. Діагональна матриця лінійного оператора.  
16 Метод ортогоналізації систем векторів. Спряжені та самоспряжені оператори. Нормальні та ортогональні 

лінійні оператори 
17 Квадратичні форми 
18 КР-3 

 



 
6. Самостійна робота студента 

Індивідуальні завдання кредитного модуля «Аналітична геометрія» складаються з розрахункової роботи. 
Розрахункова робота сприяє поглибленому засвоєнню методів розв’язку типових математичних задач, що 
мають прикладне значення.  Методичнi рекомендацiї до виконання розрахункової роботи, варiанти завдань, 
термін виконання надає лектор всім групам потоку. Викладачі, які ведуть практичні заняття, у двотижневий 
термін з призначеної дати здачі студентами робіт, перевіряють роботи та виставляють рейтингові бали. 
.  

4. Політика та контроль 

7. Політика навчальної дисципліни (освітнього компонента) 
Дедлайни кожного завдання позначені в щотижневих завданнях. Роботи мають бути виконані з дотриманням 
академічної доброчесності. Політика та принципи академічної доброчесності, етична поведінка студентів 
визначені у Кодексі честі https://kpi.ua/code.  

8. Види контролю та рейтингова система оцінювання результатів навчання (РСО) 
Семестровий контроль: екзамен (1 семестр) 

Рейтинг студента з дисципліни за І семестр виставляється лектором та складається з балів, що він отримує за: 
∼ виконання контрольних робіт (модульна контрольна робота розбивається на три контрольні: КР-1,  КР-2, 
КР-3); 
∼ виконання індивідуального завдання (одна розрахункова робота). 

Критерії нарахування балів. 
1) Кожна контрольна робота (КР-1, КР-2, КР-3) оцінюється у 10 балів  
2) Розрахункова робота (РР) оцінюється у 20 балів.  
3) Екзаменаційна робота оцінюється у 50 балів. 

Критерії нарахування балів за контрольні заходи: 
∼ “відмінно” ∼ повна відповідь (не менше 90% необхідної інформації):  90 -100% 
∼ “добре” ∼ достатньо повна відповідь (не менше 75% необхідної інформації), або повна відповідь з 
незначними неточностями: 75-89% 
∼ “задовільно” ∼ неповна відповідь (не менше 60% необхідної інформації) та помилки: 60-74%  
∼ “незадовільно”  ∼ відповідь не відповідає  вимогам на “задовільно”, є грубі помилки: 0-59% 

За кожний тиждень запізнення з поданням розрахункової роботи на перевірку нараховується штрафний –1 бал.  
Умовою першої атестації є поточний рейтинг не менше 50% запланованих балів. Умова другої атестації ∼ поточний 
рейтинг не менше 50% запланованих балів та зарахування РР. 
Умовою допуску до екзамену є стартовий рейтинг не менше 30  балів.  

Таблиця відповідності рейтингових балів оцінкам за університетською шкалою: 
Бали: 

МКР +РР+ екзаменаційна робота Оцінка 

100…95 Відмінно 
94…85 Дуже добре 
84…75 Добре 
74…65 Задовільно 
64…60 Достатньо 

Менше 60 Незадовільно 
стартовий рейтинг менше 30 балів Не допущено 

9. Додаткова інформація з дисципліни (освітнього компонента) 
Теоретичні питання: 

1. Дії над матрицями: множення на число, додавання, добуток матриць. Властивості дій. 
2. Визначники, їх обчислення і властивості. 
3. Мінор матриці k-го порядку, алгебраїчне доповнення елемента. Обчислення визначника n-го порядку. 
4. Обернена матриця, її обчислення. Розв’язання матричних рівнянь. 
5. Ранг матриці, його обчислення. Теорема про базисний мінор. 
6. Розв’язання квадратної системи алгебраїчних рівнянь за формулами Крамера. 
7. Дослідження на сумісність і розв’язання загальної системи алгебраїчних рівнянь методом Гаусса. Теорема 

Кронекера-Капеллі. 
8. Розв’язання системи лінійних однорідних рівнянь, фундаментальна система розв’язків. 
9. Лінійні операції над векторами: додавання, віднімання, множення на число. Проекція вектора на вісь. 
10.  Декартова система координат. Визначення базису. Теорема про єдиність розкладу вектора за базисом. 

11.  Основні задачі декартової системи координат: поділ відрізка навпіл та у відношенні  Координати 
вектора, відстань між двома точками. 

https://kpi.ua/code


12.  Полярна система координат. Важливі криві у полярних координатах. 

13.  Перетворення прямокутної системи координат: поворот на кут  та паралельне перенесення, формули 
перетворення. 

14.  Скалярний добуток векторів, його властивості, координатна форма. 
15. Векторний добуток векторів, його властивості, координатна форма, обчислення площ. 
16.  Мішаний добуток векторів, геометричний зміст, властивості, координатна форма. Обчислення об’ємів. 
17.  Різні вигляди рівняння прямої на площині. 
18.  Кут між двома прямими в R2 умови паралельності і перпендикулярності. 
19.  Нормальне рівняння прямої в R2 . Відхилення та відстань від точки до прямої. 
20.  Різні вигляди рівняння площини. 
21.  Кут між двома площинами, умови паралельності і перпендикулярності. 
22.  Нормальне рівняння площини. Відхилення та відстань від точки до площини. 
23.  Різні вигляди рівняння прямої в R3 . Кут між прямими, умови паралельності і перпендикулярності. 
24.  Взаємне розташування прямої і площини. Точка їх перетину. Кут між прямою і площиною, умови 

паралельності і перпендикулярності. 
25.  Еліпс, його канонічне рівняння та основні характеристики. 
26.  Гіпербола, її канонічне рівняння та основні характеристики. 
27.  Парабола, її канонічне рівняння та основні характеристики. 
28.  Циліндричні поверхні, поверхні обертання та конічні поверхні. Їх рівняння, приклади. 
29.  Еліпсоїд, дослідження його форми. Сфера. 
30.  Одно- та двопорожнинний гіперболоїди, дослідження їх форми. 
31.  Еліптичний та гіперболічний параболоїди, дослідження їх форми. 
32.  Комплексні числа: алгебраїчна, тригонометрична та показникова форми запису, дії над ними. 
33.  Дії над многочленами, схема Горнера, теорема Безу, наслідок. 
34.  Основна теорема алгебри. Розклад многочлена на множники, кратність кореня, формули Вієта для Pn(z). 
35.  Розклад раціонального дробу на суму елементарних. 
36.  Лінійний простір, його аксіоми. Розмірність простору і базису. Теорема про єдиність розкладу вектора за 

базисом. Приклади просторів. 
37.  Евклідів простір, його аксіоми. Нерівність Коші-Буняковського і Мінковського. Норма вектора, 

ортонормований базис. 
38.  Лінійний оператор, його матриця, зміна матриці оператора при переході до нового базису. 
39.  Власні значення та власні вектори лінійного оператора і матриці. Зведення матриці до діагонального виду. 
40.  Квадратична форма, її матриця. Зведення квадратичної форми до канонічного виду. Знаковизначеність 

квадратичної форми. Критерій Сильвестра. 
41.  Зведення загального рівняння кривої і поверхні другого порядку до канонічного вигляду. 

 

 

Робочу програму навчальної дисципліни (силабус): 

Складено к.ф.-м.н., доцент, Буценко Юрій Павлович. 

Ухвалено кафедрою математичного аналізу та теорії ймовірностей (протокол № 16 від 08.07.2022) 

Погоджено: Методичною комісією фізико-математичного факультету (протокол № 8 від 11.07.2022) 
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