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ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДИСЦИПЛІНУ  

Анотація 
Дисципліна спрямована на оволодіння теоретичними основами алгебри і геометрії. В рамках курсу розглядаються основні поняття 
лінійної алгебри: матриця, системи лінійних алгебраїчних рівнянь, лінійні простори, лінійні оператори, квадратичні форми . 

Мета та цілі 

Набуття необхідних компетентностей в галузі лінійної алгебри. Формування у студентів базових теоретичних знань та практичних 

навичок розв’язання задач. 

Виробити у студентів навички математичного теоретико дослідження прикладних питань та вміння звести задачу до математичних 

моделей теорії алгебри. 

Формат Лекції, практичні заняття, консультації. Підсумковий контроль – іспит. 

Результати 

навчання 

Знати та розуміти основні визначення лінійної алгебри; 
Знати та розуміти основні поняття і операції лінійної алгебри; 
Знати та розуміти області застосування і базові прикладні задачі за дисципліною; 
Знати, розуміти і вміти використовувати теорію лінійної алгебри у різних предметних галузях: керуванні, економіці, прогнозуванні 
надзвичайних ситуацій. 

Обсяг Загальний обсяг дисципліни: 4 кр. / 120 год.: лекції – 32 год., практичні заняття – 32 год., самостійна робота – 56 год. 



Пререквізити 
Студенти повинні володіти основами математичних знань, отриманими раніше в школі чи інших навчальних закладах та алгебри і 
геометрії. 

Вимоги 

викладача 

Студент зобов’язаний відвідувати всі заняття згідно розкладу. Дотримуватися етики поведінки. Працювати з навчальної та додатковою 
літературою, з літературою на електронних носіях і в Інтернеті. При пропуску лекційних занять проводиться усна співбесіда за темою. 
Відпрацьовувати практичні заняття при наявності допуску викладача.  

СТРУКТУРА  ДИСЦИПЛІНИ  

Лекція 1 Лінійні простори Практичне 
заняття 1 

Лінійні простори. Ранг системи 

векторів. 
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Ортогоналізація системи векторів 
методом Соніна - Шмідта Лекція 2 Лема про лінійну залежність векторів. Бази 

системи векторів. Ранг системи векторів. 

Практичне 
заняття 2 

 

Еквівалентні перетворення систем 

векторів. Ранг матриці. 

Лекція 3 Базис та розмірність лінійного простору. 

Координати вектора. Приклади канонічних 

базисів деяких лінійних просторів. 

Практичне 
заняття 3 
 

Перетворення координат 

Обчислення власних значень та 
власних векторів. 
 Лекція 4 Перетворення координат. Матриці 

перетворення. 

Практичне 
заняття 4 
 

Підпростори. Сума та перетин 

підпросторів 

Лекція 5 Лінійні підпростори. Лінійна оболонка 

системи векторів. Сума та перетин 

підпросторів. Формула Грассмана 

Практичне 
заняття 5 

Скалярний добуток векторів. Критерій 

Грама 

Функції від матриць 
Лекція 6 Евклідові простори. Скалярний добуток 

векторів. Критерій Грама лінійної 

незалежності векторів 

Практичне 
заняття 6 

 
Ортогональне проектування. 

Лекція 7 Ортогональне проектування. 
Практичне 
заняття 7 
 

Метод Соніна – Шмідта 

Лінійні простори 
Лекція 8 Ортогоналізація системи векторів. 

Ортонормований базис 

Практичне 
заняття 8 

 

Вектори. Лінійні операції над 

векторами 

Лекція 9 
Унітарний простір. 

Практичне 
заняття 9 
 

Модульна контрольна робота: „Лінійні 

простори. ” 

Лінійні оператори Лекція 10 Лінійні оператори. Матриця лінійного 

оператора. Дії над лінійними операторами. 

Ядро та образ лінійного оператора. Ранг і 

дефект лінійного оператора 

Практичне 
заняття 10 
 

 Власні вектори та власні значеня. 



Лекція 11 Власні вектори та власні значення лінійного 

оператора. Характеристичний многочлен. 

Спектр лінійного оператора 

Практичне 
заняття 11 
 

 Мінімальний многочлен. 
 

Квадратичні форми. Зведення до 
канонічного вигляду. Лекція 12 Оператор простої структури. Зведення 

матриці лінійного оператора до 

діагонального вигляду 

Практичне 
заняття 12 
 

 Функції від матриць. 

Лекція 13 Лінійні оператори в евклідовім просторі. 

Спряжені оператори. Самоспряжені 

оператори. Ортогональні оператори. 

Побудова ортогональної матриці. Унітарні 

оператори 

Практичне 
заняття 13 
 

 Спряжені оператори. Нормальні 

оператори Самоспряжені оператори 

Зведення пари квадратичних форм 
до канонічного вигляду. 

Лекція 14 Квадратична форма. Зведення до 

канонічного вигляду. Метод Лагранжа. 

Закон інерції квадратичних форм 

Практичне 
заняття 14 
 

Модульна контрольна робота «Лінійні 

оператори». 

Лекція 15 Метод ортогональних перетворень. 

Зведення пари квадратичних форм до 

канонічного вигляду 

Практичне 
заняття 15 
 

Зведення квадратичних форм до 

канонічного вигляду 

 

 

 

Лекція 16 Знаковизначені квадратичні форми. 

Критерій Сильвестра 

Практичне 
заняття 16 

Модульна контрольна робота:  

„Квадратичні форми. ” 

 

 

ЛІТЕРАТУРА ТА НАВЧАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ  
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1. Привалов И.И. Аналитическая геометрия. Физматгиз. М., 
1959г., - 299с. 

2. Ефимов Н.В. Краткий курс аналитической геометрии. – М., 
ФМ, 1962г., - 227с. 

3. Цубербиллер О.Н. Задачи и упражнения по аналитической 
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7. Канатников А.Н., Крищенко А.П. Аналитическая 
геометрия. – М., Наука,2005г., - 387с. 

8. Сердюк І.В., Ахієзер О.Б., Дунаєвська О.І. Теорія 
визначників. Методи обчислення визначників n го порядку. 

9. Сердюк І.В., Ахієзер О.Б., Дунаєвська О.І Використання 
методу рекурентних співвідношень для обчислення визначників. 

10. Чарін В.С. Лінійна алгебра. – Київ, «Техніка», 2004г., - 
413. 

 
 
 
 

 

ПЕРЕЛІК ЗАПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ  ДО ІСПИТУ   



Лінійні простори. Вимірність простору та його базис. Перетворення векторів. Класи лишків. Підпростір лінійного простору. Лінійна оболонка. Теорема 

Шура. Сума і перетин підпросторів. Ермітова метрика в унітарному просторі. Ермітова метрика в евклідовому просторі. Критерій Грама лінійної 

залежності векторів. Ортогональне проектування. Ортогоналізація системи векторів. Характеристичний многочлен матриці. Мінімальний многочлен. 

Визначення функції від матриці. Лінійний оператор. Дії над лінійними операторами. Матриця лінійного оператора. Ядро і образ. Обернений лінійний 

оператор. Власні значення та власні вектори. Спектр. Лінійний оператор простої структури. Спряжений оператор. Самоспряжений оператор. 

Ортогональний оператор. Ортогональні матриці. Квадратична форма. Закон інерції квадратичних форм. Зведення квадратичної форми до канонічного 

вигляду. 

 

 

ПЕРЕЛІК ОБЛАДНАННЯ   

Лекційна аудиторія з мультимедійним обладнанням, клас для проведення практичних робіт, обладнаний мультимедійним обладнанням, інтерактивною 
дошкою. 

СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ  
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Сума балів за всі види 
навчальної діяльності Оцінка ЕСТS 

Оцінка за національною 
шкалою 
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Бали нараховуються за наступним співвідношенням: 

• практичні заняття: 30% семестрової оцінки; 

• самостійна робота: 30% семестрової оцінки; 

• іспит: 40% семестрової оцінки 
90-100 А відмінно 

82-89 В 
добре 

75-81 С 

64-74 D 
задовільно 

60-63 Е 

35-59 FХ 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

0-34 F 
незадовільно з обов'язковим 

повторним вивченням дисципліни 

НОРМИ АКАДЕМІЧНОЇ ЕТИКИ  

Студент повинен дотримуватися «Кодексу етики академічних взаємовідносин та доброчесності НТУ «ХПІ»»: виявляти дисциплінованість, вихованість, 

доброзичливість, чесність, відповідальність. Конфліктні ситуації повинні відкрито обговорюватися в навчальних групах з викладачем, а при нерозв'язності 

конфлікту доводитися до співробітників деканату. 

 Силабус за змістом повністю відповідає робочій програмі навчальної дисципліни  

 


