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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: 6 

Загальна кількість 

годин         180 

Галузь знань 

12 Інформаційні технології 

 

Нормативна 
Напрями підготовки 

122  − Комп’ютерні 

 науки та  

126 − Інформаційні системи та 

технології 

 

Модулів: 2 

Змістових модулів: 4 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання  4 

 

Освітньо-кваліфікаційний 

рівень: бакалавр 

Рік підготовки: 

1-й 1-й 

Семестр: 

1-й, 2-й 1-й, 2-й 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

- аудиторних – 2, 2 

- самостійної роботи 

студента – 2, 2 

Лекції: 

2×18=36 год. 2×8=16 год. 

Практичні,семінарські 

2×18=36 год.  

Самостійна робота 

2×54=108 год. 2×82=164 

год. 

 

Вид контролю: 

1 сем.-екз. 1 сем.- екз. 

2 сем.-екз. 2 сем.- екз. 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: 

 для денної форми навчання – 2:3 

 для заочної форми навчання – 1:11 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Лінійна алгебра (ЛА) – розділ математики, об'єктом вивчення яко-го є 

лінійні (векторні) простори, а предметом – розробка відповідних ал-гебраїчних 

методів (для встановлення властивостей просторів у цілому та їхніх елементів) і 

застосування їх до побудови лінійних математичних моделей реальних явищ та 

процесів у різноманітних галузях людської діяльності.  

Аналітична геометрія (АГ) – розділ математики, об'єктом вивчен-ня якої є 

геометричні фігури, а предметом – установлення їхніх власти-востей засобами 

алгебри за допомогою координатного методу.  

Метою вивчення навчальної дисципліни "Лінійна алгебра та аналі-тична 

геометрія" є: ознайомлення студентів з основними положеннями щодо методів 

векторної та матричної алгебр; дослідження геометричних об'єктів та їх 

властивостей шляхом вивчення властивостей рівнянь, геометричними образами 

яких є ці об'єкти.  

Для досягнення мети поставлені такі основні завдання:  

засвоєння основних принципів побудови математичних моделей із 

використанням методів матричного і векторного аналізу, координатного методу;  

оволодіння навичками здійснення аналізу побудованої математичної моделі з 

використанням сучасної комп'ютерної техніки та програмно-математичних 

комплексів;  

формування системи знань для самостійного проведення необхідних 

розрахунків у рамках побудованих моделей з метою встановлення кількісних і 

якісних характеристик об'єктів для прогнозування та прийняття оптимальних 

рішень;  

набуття досвіду вільного оперування абстрактними математичними об'єктами 

та наочного подання результатів спостережень у різних областях знань за 

допомогою геометричних образів.  

У процесі навчання студенти отримують необхідні знання під час 

проведення аудиторних занять (лекційних, практичних, лабораторних) та 

самостійної роботи. Велике значення в процесі вивчення та закріплення знань має 

самостійна робота студентів, на яку відводиться значна частина, не менше 50 %, 

від загальної кількості годин, які відводяться на ви-вчення дисципліни. Усі види 

занять розроблені відповідно до кредитно-модульної системи організації 

навчального процесу. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен: 

знати: 

основні різновиди матриць, можливості їх використання при складанні 

математичної моделі економічних задач, дії над матрицями та їхні властивості; 

визначники, їх основні властивості та способи обчислення; 

засоби розв'язання систем n лінійних алгебраїчних рівнянь з n невідомими; 

критерій сумісності системи n лінійних рівнянь з m невідомими, їх 

дослідження і методи розв'язання; 
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однорідні системи лінійних алгебраїчних рівнянь та відшукання її 

фундаментальної системи розв’язків; 

основні поняття векторної алгебри; 

форми подання вектора (геометрична, координатна, алгебраїчна); 

лінійні та нелінійні операції над векторами та їх властивості; 

застосування векторів у задачах геометрії; 

лінійні m-вимірні простори; 

лінійну залежність та незалежність системи векторів; 

базис m-вимірного простору, розклад вектора за базисом; 

лінійні перетворення (лінійні оператори); 

означення афінного простору та координат в ньому, лінійні многовиди, 

гіперплощини, k-вимірні площини; 

означення афінних перетворень, формули переходу від однієї системи 

координат на площині до іншої; 

означення і властивості проективного простору та проективних перетворень; 

різновиди рівнянь прямої на площині та їх використання як математичної 

моделі прикладних задач; 

основні задачі на пряму, взаємне розташування двох і трьох прямих на 

площині; 

загальне та канонічні рівняння ліній 2-го порядку на площині; 

зведення загального рівняння кривої 2-го порядку до канонічного вигляду; 

різновиди рівнянь площини і прямої у просторі; 

загальне і канонічні рівняння поверхонь 2-го порядку у просторі; 

перетворення координат у просторі; 

вміти: 

будувати матриці як складові математичних моделей економічних задач, 

виконувати дії над матрицями; 

розв'язувати системи лінійних алгебраїчних рівнянь n-го порядку; 

досліджувати системи n лінійних алгебраїчних рівнянь з m невідомими на 

сумісність; 

знаходити загальний, базисний та опорний розв'язки системи ліній-них 

рівнянь; 

визначати базис векторного лінійного простору та розкладати век-тори за 

базисом; 

знаходити матрицю переходу від одного базису до іншого, а також 

координати векторів у різних базисах; 

знаходити матриці лінійних операторів у різних базисах; 

складати рівняння прямої на площині, ліній 2-го порядку, прямої та площини 

у просторі; 

розрізнювати за заданим рівнянням поверхні 2-го порядку, а також робити 

ескізи їх геометричних образів; 

досліджувати форму поверхні методом перерізів координатними площинами 

та площинами, паралельними координатним. 

У процесі викладання навчальної дисципліни основна увага приділяється 

оволодінню студентами професійними компетентностями, що наведені в табл. 2.1. 
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Таблиця 2.1  

Професійні компетентності, які отримують студенти після вивчення 

навчальної дисципліни 

№ п/п Тема Компетентності 

1 2 3 

Модуль 1.  

Змістовий модуль 1. Лінійна алгебри 

1 Лінійна алгебра Загальнонаукові: набуття базових знань з 

матричного числення і лінійної алгебри для їх 

застосувань при розробці математичних моделей.  

Загальнопрофесійні: підготовленість до 

засвоєння існу-ючих і розроблення нових методів 

реалізації функцій інформаційних систем.  

Спеціалізовано-професійні: здатність до 

застосування опанованих ідей і методів при 

розв'язанні конкретних задач в області 

комп'ютерних наук, які зводяться до лінійних 

моделей 

Змістовий модуль 2. Векторна алгебри 

2 Векторна 

алгебра 

Загальнонаукова: розширення базових знань з 

векторної алгебри для їх застосувань при розробці 

різноманітних математичних моделей. 

Загальнопрофесійна: підготовленість до 

засвоєння методів розв'язання геометричних задач 

алгебраїчними методами. 

Спеціалізовано-професійна: здатність до 

застосування засобів векторної алгебри при 

розв'язанні конкретних задач кодування 

інформації 

Лінійні 

простори та 

лінійні 

оператори 

Загальнонаукова: здатність перенесення знань 

з векторної алгебри на абстрактні простори – 

простори виміру більше трьох – у поєднанні із 

засобами лінійної алгебри.  

Загальнопрофесійна: володіння методами 

аналізу інформації, яка подана у вигляді 

багатовимірних векторів.  

Спеціалізовано-професійна: здатність 

використовувати лінійні оператори при 

моделюванні різноманітних залежностей між 

характеристиками складових інформаційних 

систем  
 

Модуль 2.  

Змістовий модуль 3. Аналітична геометрія на площині 

3 Аналітична 

геометрія на 

площині 

Загальнонаукова: поглиблення базових знань з 

геометрії у поєднанні із засобами алгебраїчного 

аналізу плоских геометричних об’єктів.  
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Загальнопрофесійна: підготовленість до 

впровадження засобів координатного методу 

візуалізації в задачах аналізу складових 

інформаційних систем.  

Спеціалізовано-професійна: здатність до 

алгебраїчного аналізу геометричної інтерпретації 

на площині різноманітних залежностей між 

характеристиками об’єктів у задачах, що зводяться 

до моделей, які не є лінійними  

Змістовий модуль 4. Аналітична геометрія в просторі 

4 Аналітична 

геометрія у 

просторі 

Загальнонаукова: поглиблення базових знань з 

геометрії у поєднанні із засобами алгебраїчного 

аналізу просторових геометричних об’єктів.  

Загальнопрофесійна: підготовленість до 

впровадження засобів координатного методу 

візуалізації в задачах аналізу складових 

інформаційних систем.  

Спеціалізовано-професійна: здатність до 

алгебраїчного аналізу геометричної інтерпретації у 

просторі різноманітних залежностей між 

характеристиками об’єктів в задачах, що зводяться 

до нелінійних моделей  
 

Структуру складових професійних компетентностей та їх формування 

відповідно до Національної рамки кваліфікацій України наведено в додатку А. 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

Модуль 1. 

Змістовий модуль 1. Лінійна алгебри 

1.1. Числові матриці та дії над ними. 

Мета, об'єкт, предмет та основні завдання навчальної дисципліни, її структура, 

взаємозв'зок з іншими дисциплінами. Організація самостійної роботи студентів. 

Значення лінійної алгебри в економічних процесах. Поняття прямокутної матриці. 

Основні означення. Властивості матриць. Різновиди матриць: квадратна, 

трикутна, діагональна, одинична, нульова, матриця-рядок (матриця-стовпець), 

блочна, квазідіагональна, трикутна. Арифметичні операції над матрицями та їх 

властивості. Транспонована матриця. Симетричні та кососиметричні матриці. 

Елементарні перетворення та еквівалентність матриць. Елементарні матриці, що 

відповідають елементарним перетворенням. Зведення матриці елементарними 

перетвореннями до трапецієвидного (східчастого) вигляду, квадратної – до 

діагонально го вигляду. 

1.2. Визначники квадратних матриць. 

Поняття визначника другого, третього, n-го порядків. Мінор і алгебраїчне 

доповнення елемента визначника. Властивості визначників. Розклад визначника 

за елементами рядків або стовпців. Методи обчислення визначників. 
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1.3. Системи n лінійних алгебраїчних рівнянь з n невідомими (СЛАР n×n). 

Означення основних понять: СЛАР n×n, розв’язок системи; сумісна, несумісна, 

визначена, невизначена, еквівалентні системи; однорідна, неоднорідна системи 

рівнянь. Правило Крамера для розв’язання СЛАР n×n. Обернена матриця: 

означення, теорема існування та способи відшукання. Розв’язання СЛАР n×n за 

допомогою оберненої матриці. Розв’язання матричних рівнянь.  

1.4. Системи m лінійних алгебраїчних рівнянь з n невідомими (СЛАР m× n). 

Поняття рангу матриці та способи його відшукання (метод елементарних 

перетворень, метод обведення). Критерій сумісності СЛАР m× n (теорема 

Кронекера – Капеллі). Дослідження СЛАР m×  на сумісність, методи розв'язання 

(Гаусса, Жордана – Гаусса). Загальний, частинний, базисний та опорний 

розв'язки. Однорідні СЛАР m× n та їх розв'язання. Фундаментальна система 

розв’язків. Характеристичний многочлен матриці. Власні значення і власні 

вектори квадратної матриці 

Змістовий модуль 2. Векторна алгебра 

2.1. Вектори: основні означення, лінійні операції. 

Означення основних понять: вектор, модуль вектора, нульовий вектор, рівні і 

протилежні вектори, колінеарні та компланарні вектори, координати вектора 

форми задання (геометрична, координатна, алгебраїчна), проекція вектора на вісь 

(геометрична, алгебраїчна), орт вектора, напрямні косинуси. Лінійні операції 

(сума, різниця, множення на скаляр) над векторами, їхні властивості. 

2.2. Нелінійні операції над векторами. 

Скалярний, векторний, мішаний та подвійний векторний добутки векторів, їх 

властивості та геометричний смисл. Кут між двома векторами. Критерії 

ортогональності, колінеарності, компланарності векторів. Застосування векторів у 

задачах геометрії: відшукання відстані між двома точками, площі трикутника, 

поділ відрізка у заданому відношенні. Застосування векторної алгебри в задачах 

опису функціональних зв'язків між елементами інформаційних систем. 

2.3. Лінійні m-вимірні простори ( R
m

). 

Означення основних понять: одно-, дво-, три-, m-вимірний простір, координати 

вектора, рівні (протилежні, пропорційні) вектори, нульовий (одиничний) вектор, 

модуль вектора, система векторів. Лінійна залежність і незалежність системи 

векторів. Базис R
m

. Розклад вектора за базисом. Одиничний, ортогональний, 

ортонормований базиси. Перехід до нового базису. 

2.4. Лінійні перетворення (лінійні оператори). 

Лінійне перетворення: означення, тотожне, нульове, обернене; властивості 

(адитивності, однорідності). Матриця лінійного перетворення, умова оберненості 

лінійного оператора. Операції над лінійними операторами (додавання, множення 

на скаляр, множення лінійних операторів). Зв'язок між матрицями лінійних 

операторів у різних базисах, матриця переходу до нового базису. Приклади 

лінійних перетворень, що застосовуються у математичних моделях. 
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Модуль 2. 

Змістовий модуль 3. Аналітична геометрія на площині 

3.1. Пряма на площині.  

Геометричне місце точок. Поняття про рівняння лінії на площині. Поточні 

координати точок лінії. Основні задачі аналітичної геометрії. Різновиди рівнянь 

прямої на площині: канонічне, параметричні, через дві задані точки, через задану 

точку у заданому напрямі, з кутовим коефіцієнтом, у відрізках на осях, 

нормальне, із заданим нормальним вектором, загальне. Основні задачі на пряму, 

взаємне розташування двох і трьох прямих в 2 . Кут між двома прямими. 

Відстань від точки до прямої. Рівняння бісектрис кутів, утворених двома 

прямими. Геометричний зміст лінійної нерівності з двома невідомими.  

3.2. Криві другого порядку (К2П).  

Загальне рівняння К2П: означення, умови належності до еліптичного, 

гіперболічного, параболічного типу. Центральні (нецентральні) К2П. Коло, еліпс, 

гіпербола, парабола: означення, канонічне рівняння, параметри, ексцентриситет, 

побудова.  

3.3. Зведення загального рівняння кривої другого порядку до канонічного вигляду.  

Перетворення координат (паралельне перенесення, поворот осей координат). 

Зведення загального рівняння К2П до канонічного вигляду.  

 

Змістовий модуль 4. Аналітична геометрія у просторі  
4.1. Площина у просторі.  

Поняття про рівняння поверхні в 3 . Поточні координати точок поверхні. 

Рівняння сферичної поверхні (сфери). Нормальний вектор площини. Різновиди 

рівнянь площини у просторі: через три задані точки, у відрізках на осях, 

нормальне, через задану точку із заданим нормальним вектором, загальне, 

параметричне. Умови перетину, паралельності, ортогональності, збігу двох 

площин. Кут між двома площинами. Умова належності трьох точок одній прямій 

в R
3
. Відстань від точки до площини. Рівняння бісекторних площин.  

4.2. Пряма у просторі. Пряма і площина у просторі.  

Напрямний вектор прямої. Різновиди рівнянь прямої в 3 : канонічне, 

параметричні, через дві задані точки, загальне. Умови паралельності, 

перпендикулярності, збігу, перетину, перехрещування двох прямих. Кут між 

двома прямими в 3 . Відстань між паралельними (мимобіжними) прямими. 

Аналіз взаємного розташування прямої і площини у просторі. Кут між прямою і 

площиною. В'язка площин.  

4.3. Поверхні другого порядку (П2П).  

Загальне рівняння П2П. Основні задачі, що виникають при вивченні П2П. 

Найважливіші П2П (циліндричні, тривісний еліпсоїд, сфера, одно- і 

двопорожнинний гіперболоїди, конічні, еліптичний і гіперболічний параболоїди), 

дослідження їх форми методом перерізів. Перетин прямої з П2П.  

4.4. Перетворення координат в 3 .  

Загальні формули перетворення прямокутної декартової системи координат. 

Паралельне перенесення координатних осей. Повертання координатних осей. 
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4. Структура навчальної дисципліни 
 

Назва змістових 

модулів і тем 

Кількість годин відведених на 
денна форма заочна форма 

усього 
у тому числі 

усього 
у тому числі 

лек пр лаб c.р інд лек пр лаб інд. с.р. 

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

 

МОДУЛЬ 1 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. ЛІНІЙНА АЛГЕБРА  

Тема 1. Числові 

матриці та дії над ними 
10 2 2  4 2 10 1    9 

Тема 2. Визначники 

квадратних матриць 
10 2 2  4 2 10 1    9 

Тема 3. Системи n 

лінійних алгебраїчних 

рівнянь з n невідомими 

10 2 2  4 2 10 1    9 

Тема 4. Системи m 

лінійних алгебраїчних 

рівнянь з n невідомими. 

Власні значення і 

вектори матриці 

20 4 4  8 4 20 1    19 

Разом за змістовим 

модулем 1 
50 10 10  20 10 50 4    46 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 

ВЕКТОРНА АЛГЕБРА  

Тема 5. Вектори: 

основні означення, 

лінійні операції. 

10 2 2  4 2 10 1    9 

Тема 6. Нелінійні 

операції над векторами 
10 2 2  4 2 10 1    9 

Тема 7. Лінійні m-

вимірні простори (R
m
). 

10 2 2  4 2 10 1    9 

Тема 8. Лінійні 

перетворення (лінійні 

оператори) 

10 2 2  4 2 10 1    9 

Разом за змістовим 

модулем 2 
40 8 8  16 8 40 4    36 

Усього годин за семестр 90 18 18  36 18 90 8    82 
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МОДУЛЬ 2 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3. АНАЛІТИЧНА ГЕОМЕТРІЯ НА ПЛОЩИНІ 

Тема 9. Пряма на 

площині 
10 2 2  4 2 10 1    9 

Тема 10. Криві другого 

порядку  
10 2 2  4 2 10 1    9 

Тема 11. Зведення 

загального рівняння 

кривої другого порядку 

до канонічного вигляду 

20 4 4  8 4 20 2    18 

Разом за змістовим 

модулем 3 
40 8 8  16 8 40 4    36 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 4. АНАЛІТИЧНА ГЕОМЕТРІЯ В ПРОСТОРІ 

Тема 12. Площина у 

просторі 
10 2 2  4 2 10 1    9 

Тема 13. Пряма і 

площина у просторі 
10 2 2  4 2 10 1    9 

Тема 14. Поверхні 

другого порядку 
10 2 2  4 2 10 1    9 

Тема 15. Перетворен-ня 

координат в R
3
. 

20 4 4  8 4 20 1    18 

Разом за змістовим 

модулем 4 
50 10 10  20 10 50 4    50 

Усього за семестр 90 18 18  36 18 90 8    82 

Усього годин за курс: 180 36 36  72 36 180 16    164 

 

5. Теми семінарських занять (не передбачено) 

6. Теми практичних занять 36 год. 

№ 

п/п 
Зміст 

К-сть 

годин 

 Перший семестр 

Змістовий модуль 1 

18 

10 

1 Тема 1. Матриці. Дії над матрицями.  2 

2 Тема 2. Визначники. Методи обчислення визначників другого і 

третього порядків. Обчислення визначників довільного порядку. 

2 

3 Теми 3, 4. Системи лінійних алгебраїчних рівнянь. Розв’язування 

систем за формулами Крамера, матричним методом, методом 

Гаусса. Контрольна робота 1. 

6 

 Змістовий модуль 2  

4 Тема 5. Вектори: основні означення, лінійні операції. 2 

5 Тема 6. Нелінійні операції над векторами 2 

6 Тема 7. Лінійні m-вимірні простори (R
m

) 2 

7 Тема 8. Лінійні перетворення (лінійні оператори). Контрольна 

робота 2. 

2 
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 Другий семестр 

Змістовий модуль 3 

18 

 

8 Тема 9. Пряма на площині 2 

9 Тема 10. Криві другого порядку 2 

10 Тема 11. Зведення загального рівняння кривої другого порядку до 

канонічного вигляду. Контрольна робота 3. 

2 

 Змістовий модуль 4. 18 

11 Тема 12. Площина у просторі  2 

12 Тема 13. Пряма і площина у просторі 4 

13 Тема 14. Поверхні другого порядку 2 

14 Тема 15. Перетворення координат в R
3
. Контрольна робота 4.  

 

7. Теми лабораторних занять (не передбачено) 

8. Самостійна робота 72 год. 
 

№ 

п/п 

Зміст К-сть 

годин 

 Перший семестр 36 

1 Тема 1. Числові матриці та дії над ними 4 

2 Тема 2. Визначники квадратних матриць 4 

3 Тема 3. Системи n лінійних алгебраїчних рівнянь з n невідомими 4 

4 Тема 4. Системи m лінійних алгебраїчних рівнянь з n невідомими. 

Власні значення і вектори матриці 

8 

5 Тема 5. Вектори: основні означення, лінійні операції. 4 

6 Тема 6. Нелінійні операції над векторами 4 

7 Тема 7. Лінійні m-вимірні простори (R
m
). 4 

8 Тема 8. Лінійні перетворення (лінійні оператори) 4 

 Другий семестр 36 

9 Тема 9. Пряма на площині 4 

10 Тема 10. Криві другого порядку  4 

11 Тема 11. Зведення загального рівняння кривої другого порядку до 

канонічного вигляду 

8 

12 Тема 12. Площина у просторі 4 

13 Тема 13. Пряма і площина у просторі 4 

14 Тема 14. Поверхні другого порядку 4 

15 Тема 15. Перетворення координат в R
3
. 4 

 

9. Індивідуальна робота 36 год. 

№ 

п/п 

Зміст К-сть 

годин 

 Перший семестр 18 

1 Підготовка до контрольних занять 4 

2 Виконання індивідуального домашнього завдання з лінійної 

алгебри 

7 

3 Виконання індивідуального домашнього завдання з векторної 

алгебри 

7 
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 Другий семестр 18 

4 Підготовка до контрольних занять 4 

5 Виконання індивідуального домашнього завдання з з аналітичної 

геометрії на площині  

7 

6 Виконання індивідуального домашнього завдання з аналітичної 

геометрії у просторі 

7 

 

10. Методи навчання 

Під час вивчення навчальної дисципліни використовують: 

 Лекції із застосуванням технічних засобів (мультимедійний проектор); 

 Підготовка до практичних занять з використанням комп’ютерних програм. 

 

11. Методи контролю 

Успішність студента оцінюється шляхом проведення поточного, 

модульного контролю та екзамену. 

 Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних занять у 

формі опитування (тестування), короткочасних письмових контрольних робіт, 

перевірки виконання домашнього завдання, підготовки теоретичного матеріалу, 

написання рефератів. 

 Модульний контроль здійснюється двічі за семестр. 

 Підсумковий контроль проводиться у формі екзамену в кінці кожного 

семестру. 

 

12. Розподіл балів, які отримують студенти  

 Успішність студента оцінюється шляхом проведення поточного, 

модульного семестрового (підсумкового) контролю 

 Максимальна кількість балів за дисципліну “Лінійна алгебра”, яку може 

отримати студент протягом семестру за всі види навчальної роботи 

 100 максимальних балів розподіляються у співвідношенні, наведеному в 

таблицях 

Розподіл балів, які отримують студенти (1 семестр) 

Поточне тестування та самостійна робота 

Підсумковий 

тест 

(екзамен) 

Сума 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 

60 100 Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 

5 5 5 5 5 5 5 5 

 

Розподіл балів, які отримують студенти (2 семестр) 

Поточне тестування та самостійна робота 

Підсумковий 

тест 

(екзамен) 

Сума 

Змістовий модуль 3 Змістовий модуль 4 
 100 

Т9 Т10 Т11 Т12 Т13 Т14 Т15 
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Шкала оцінювання: національна та ЕСТS 
 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка ЕСТS Оцінка за національною 

шкалою 

90 – 100 A відмінно 

82 – 89 B добре 

74 – 81 C добре 

64 – 73 D задовільно 

60 – 63 E задовідьно 

35 –59 FX незадовільно з можливістю 

повторного складання 

0 –34 F незадовільно з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни  

 

13. Методичне забезпечення 

1. Коляда Р. В., Мельник О. М. Лінійна алгебра та аналітична геометрія. Ч. 1. 

Алгебра матриць // Методичні вказівки для студентів спеціальностей 

“Автоматизоване управління технологічними процесами”, ”Комп’ютерно-

інтегровані технологічні процеси і виробництва”, ”Комп’ютерні науки”. − 

Львів: Українська академія друкарства, 2018. – 48 с. 

2. Коляда Р. В., Мельник О. М. Лінійна алгебра та аналітична геометрія. Ч. 2. 

Векторна алгебра // Методичні вказівки для студентів спеціальностей 

“Автоматизоване управління технологічними процесами”, ”Комп’ютерно-

інтегровані технологічні процеси і виробництва”, ”Комп’ютерні науки”. − 

Львів: Українська академія друкарства, 2018. – 48 с. 

3. Коляда Р. В., Мельник О. М. Лінійна алгебра та аналітична геометрія. Ч. 3. 

Аналітична геометрія на площині // Методичні вказівки для студентів 

спеціальностей “Автоматизоване управління технологічними процесами”, 

”Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва”, 

”Комп’ютерні науки”. − Львів: Українська академія друкарства, 2018. – 48 с. 

4. Коляда Р. В., Мельник О. М. Лінійна алгебра та аналітична геометрія. Ч. 4. 

Аналітична геометрія в просторі // Методичні вказівки для студентів 

спеціальностей “Автоматизоване управління технологічними процесами”, 

”Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва”, 

”Комп’ютерні науки”. − Львів: Українська академія друкарства, 2018. – 48 с. 

5. Коляда Р.В., Мельник О.М. Лінійна алгебра та аналітична геометрія. Тести для 

перевірки рівня засвоєння дисципліни “Лінійна алгебра та аналітична 

геометрія”.  – Львів: Українська академія друкарства, 2018. – 48 с. 

6. Пирч Н. М. Практикум з лінійної алгебри та аналітичної геометрії: навч. посіб. 

− Львів: Українська академія друкарства, 2011. – 254 с. 
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14. Рекомендована література 

Базова 

1. Коляда Р. Вища математика в задачах і прикладах: навч. посіб. / Ростислава 

Коляда, Іванна Мельник, Орест Мельник.  Львів: СПОЛОМ, 2014.  524 с. 

2. Коляда Р. Вища математика: навч. посіб. / Р. В. Коляда, І. О. Мельник, О. М. 

Мельник. − Львів : Магнолія 2006, 2014. − 342 с. 

3. Вища математика. Основні означення, приклади і задачі: навч. посіб. Ч. 1 / 

Г.Л.Кулініч, Л.О.Максименко, В.В.Плахотник, Г.Й.Призва. – К.: Либідь, 1992. 

 288 с. 

4. Дубовик В. Вища математика / Володимир Дубовик, Іван Юрик. – К.: Вища 

школа, 1993. – 648 с. 

5. Дубовик В., Збірник задач. Вища математика / Володимир Дубовик, Іван 

Юрик. – К.: Вища школа, 2001. 

6. Завало С.Т. Курс алгебри – К.: Вища школа, – 1988. – 278 с. 

7. Ильин В.А.,Позняк Э.Г. Аналитическая геометрия. − М.: Наука., 1971. − 232 с. 

8. Ильин В.А., Позняк Э.Г. Линейная алгебра. −  

9. Кострикин А.И. Введение в алгебру. Основы алгебры. − М.: Физматлит., 2001. 

− 272 с. 

10. Кострикин А.И. Введение в алгебру. Линейная алгебра. − М.: Физматлит., 

2001. − 368 с. 

11. Курош А.Г. Курс высшей алгебры − М.: Наука., 1968. − 432 с.  

12. Мальцев А.И. Основы линейной алгебры. − М.: Наука., 1970. − 400 с.  

13. Конспект лекцій з вищої математики / Семко М. М., Кучменко С. М., Скасків 

Л. В., Харенко С. Б., Ярова О. А. – Київ, 2014. – 208 с. 

14. Руденко І. Б. Курс лекцій з вищої математики (перша частина) / Руденко І. Б., 

Харенко С. Б., Чернобай О. Б. – Київ, 2008. – 155 с. 

 

Допоміжна 

1. Ланкастер П. Теория матриц. − М.: Наука., 1982. − 272 с. 

2. Фаддеев Д.К. Лекции по алгебре / Д.К. Фаддеев. – М.: Наука, 1989.  

3. Хорн Р., Джонсон Ч. Матричный анализ: Пер. с англ. − М.: Мир., 1989. - 655 с. 

4. Кострикин А.И. Сборник задача по алгебре. − М.: Физматлит., 2001. − 464 с. 

5. Проскуряков И.В. Сборник задач по линейной алгебре. − М.: Наука., 1974. − 

384 с. 

6. Дискант В. І., Береза Л. Р. та ін. Збірник задач з лінійної алгебри та 

аналітичної геометрії. — К., 2001. 

7. Рудавський, П.П. Костробій, Х.П. Луник, Д.В. Уханська. Лінійна алгебра та 

аналітична геометрія – Л: Бескид Біт, 2002. 
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8. Шестаков С. В. Практикум з курсу лінійної алгебри та аналітичної геометрії. − 

К.: МАУП, 2003. 

9. Мамонова Г. А. Англо-український, українсько-англійський словник-довідник 

математичних термінів / Мамонова Г. А., Шимпф О. М. – Ірпінь: НУДПСУ, 

2010. – 106 с. 

10. Збірник задач з аналітичної геометрії та векторної алгебри [Текст]: навч. посіб. 

/В. В. Булдигін, В. А. Жук, С. О. Рущицька, В. В. Ясінський. — К.: Вища шк., 

1999. — 192 с. — ISBN: 5-11-004614-Х. 

 

15. Інформаційні ресурси 

1. Коляда Р., Мельник О. Лінійна алгебра та аналітична геометрія.  Методичні 

вказівки до розв’язування задач та завдання для контрольно- розрахункових 

робіт з дисципліни “Лінійна алгебра та аналітична геометрія” − Львів: УАД, 

2017. – 56 с. Режим доступу: // http://uad-mif.pp.ua/wp-content/uploads/2017/09/ 

metod_matem_part2.pdf. 

Електронні версії 

Інтернет-ресурси для студентів з вищої математики: 

http://mathworld.ru/, http://math.net.ua/, math.com.ua/, http://math.net.ua/, 

http://www.allmath.ru/, http://pm298.ru/, http://mathnet.spb.ru/, 

http://www.exponenta.ru/, http://kvant.mccme.ru/, http://www.bymath.net/, 

http://kvant.mccme.ru/, http://krelib.com/matematika/, http://www.bymath.net/. 

http://elibrary.ru/ - Научная электронная библиотека.  

http://www.allbest.ru/ - Бесплатные электронные библиотеки: математика  

http://www.allmath.ru/ - Электронные материалы по математике. 

http://www.mathelp.spb.ru/ - Материалы по высшей математике студентам  

http://mathem.h1.ru/ - Математика On- Line: справочная информация по математи-

ческим дисциплинам  

http://www.mccme.ru/free-books/ - Сайт свободно распространяемых изданий, а 

также записки лекций, сборники задач, программы курсов и т.п.  

http://www.limm.mgimo.ru/LIMM/Lections/SemI.asp - Лекции по математике 

(линейная алгебра, математический анализ). А.В.Степанов. 


