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Методичні рекомендації по вивченню дисципліни
Дисципліна «Аналітична геометрія» є базовою нормативною дисципліною для
спеціальності «математика», що читається у I та II семестрах в обсязі 8 кредитів (за
Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS), і розрахована на
288 години занять. З них 70 годин лекцій, 70 годин лабораторних робіт і 148 годин
самостійної роботи (І семестр: лекції – 36, лабораторні – 36, самостійна робота –
72 годин; ІІ семестр: лекції – 34, лабораторні – 34, самостійна робота – 76 години).
Кожен семестр закінчується іспитом.
Мета і завдання навчальної дисципліни «Аналітична геометрія»: оволодіння
класичним векторним та координатним методом, теоретичними положеннями та основними застосуваннями аналітичної геометрії в різних задачах математики, їх використання в подальших курсах з математики, сприяння розвитку логічного та аналітичного мислення студентів.
Предмет навчальної дисципліни «Аналітична геометрія»: вектори, системи координат, геометричні образи першого та другого порядку.
Вимоги до знань та вмінь студентів.
Знати: основні поняття аналітичної геометрії, зокрема: вектори, скалярний, векторний, мішаний та подвійний векторний добутки, різні системи координат, перетворення координат, різні рівняння прямої та площини, поняття теорії кривих та
поверхонь другого порядку.
Вміти: виконувати лінійні операції з векторами, застосовувати скалярний, векторний, мішаний та подвійний векторний добутки при розв’язуванні задач, знаходити
координати точок у різних системах координат, використовувати рівняння геометричних образів першого та другого порядку при дослідженні геометричних об’єктів на
площині та у просторі.
Місце в структурно-логічній схемі спеціальності. Нормативна навчальна дисципліна «Аналітична геометрія» є складовою циклу професійної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» і використовується при вивченні нормативних курсів «математичний аналіз», «диференціальні рівняння», «теоретична
механіка» та інших.

Тематичний план лекцій і практичних занять
Кількість годин
№ теми

Назва теми

лекції

лабораторні
роботи

І семестр
Змістовий модуль 1
1
Елементи векторної алгебри
14
12
5
Системи координат
0
2
Змістовий модуль 2
2
Пряма на площині
6
6
3
Площина у просторі
4
4
4
Пряма у просторі
4
12
5
Системи координат
2
0
6
Криві другого порядку
6
0
Всього годин за І семестр
36
36
ІІ семестр
Змістовий модуль 3
6
Криві другого порядку
18
18
Змістовий модуль 4
7
Поверхні другого порядку
16
16
Всього годин за ІІ семестр
34
34
Всього за курс
70
70

Самостійна
робота

26
2
12
8
16
2
6
72

41
35
76
148

Контрольна
модульна
робота

Інші форми
контролю

Змістовий модуль 1
Тема 1. Елементи векторної алгебри.
Лекція 1. Відношення еквівалентності. Поняття вектора. — 2 год.
Лекція 2. Лінійні операції з векторами. Лінійна залежність. — 2 год.
Лекція 3. Базис. Координати вектора. Декартові координати вектора і точки. — 2 год.
Лекція 4. Поділ відрізка у даному відношенні. Проекції векторів. — 2 год.
Лекція 5. Властивості проекцій. Скалярний добуток. — 2 год.
Лекція 6. Орієнтація систем векторів. Векторний добуток. — 2 год.
Лекція 7. Мішаний добуток. Подвійний векторний добуток. — 2 год.
Лабораторна робота 1. Поняття вектора. Лінійні операції з векторами. —
2 год.
Лабораторна робота 2. Декартові координати вектора і точки. Поділ відрізка у
даному відношенні. — 2 год.
Лабораторна робота 3. Проекції векторів. Скалярний добуток. — 2 год.
Лабораторна робота 4. Векторний добуток. — 2 год.
Лабораторна робота 5. Мішаний та подвійний векторний добутки. — 2 год.
Лабораторна робота 6. Системи координат. — 2 год.
Лабораторна робота 7. Контрольна робота. — 2 год.
Самостійна робота — 26 год. (опрацювання лекційного матеріалу і виконання
домашніх завдань).
Контрольні запитання і завдання.
1. Впорядкована пара. Декартів добуток.
2. Бінарне відношення. Відношення еквівалентності. Фактормножина.
3. Вектор. Модуль вектора. Колінеарність. Компланарність. Однаково і
протилежно напрямлені вектори. Вільний вектор. Кут між ненульовими векторами.
4. Додавання векторів. Коректність означення. Властивості. Різниця векторів.
5. Множення вектора на скаляр. Коректність означення. Властивості.
6. Лінійна залежність. Леми про лінійну залежність.
7. Базис. Координати вектора. Вісь.
8. Теорема про базис прямої. Наслідок про колінеарність векторів.
9. Теорема про базис площини. Наслідок про компланарність векторів.
10. Теорема про базис простору.
11. Декартова система координат на прямій, на площині, у просторі. Декартові координати вектора і точки. Афінна, косокутна, прямокутна декартова
система координат.
12. Поділ відрізка у даному відношенні.
13. Проекція точки на пряму і на площину.
14. Вектор-проекція вектора на пряму (на площині й у просторі) і на площину. Коректність означень. Кут між вектором і прямою (площиною). Властивості вектор-проекцій.
15. Проекція вектора на вісь. Властивості.

16. Скалярний добуток. Властивості. Обчислення скалярного добутку у
прямокутній декартовій системі координат.
17. Орієнтація декартової системи координат на площині й у просторі. Леми
про орієнтацію.
18. Векторний добуток. Властивості. Обчислення векторного добутку у
прямокутній декартовій системі координат.
19. Мішаний добуток. Теорема про геометричний зміст мішаного добутку.
Властивості. Обчислення мішаного добутку у прямокутній декартовій системі координат.
20. Подвійний векторний добуток. Основні тотожності.

Змістовий модуль 2
Тема 2. Пряма на площині.
Лекція 8. Лінія на площині. Рівняння прямої на площині. Кут між прямими.
Умова перпендикулярності. — 2 год.
Лекція 9. Взаємне розташування прямих на площині. Умова паралельності.
Взаємне розташування прямих і точок на площині. — 2 год.
Лекція 10. Нормальне рівняння прямої. Відстань від точки до прямої. Рівняння
бісектрис кутів між двома прямими. Пучок прямих на площині. —
2 год.
Лабораторна робота 8. Рівняння прямої на площині. Кут між прямими. Умова
перпендикулярності. — 2 год.
Лабораторна робота 9. Взаємне розташування прямих і точок на площині.
Умова паралельності. — 2 год.
Лабораторна робота 10. Відстань від точки до прямої. Рівняння бісектрис кутів
між двома прямими. Пучок прямих на площині. —
2 год.
Тема 3. Площина у просторі.
Лекція 11. Лінія та поверхня у просторі. Рівняння площини. Кут між площинами. Умова перпендикулярності. Взаємне розташування площин. Умова паралельності. Взаємне розташування точок відносно площини. —
2 год.
Лекція 12. Нормальне рівняння площини. Відстань від точки до площини. Відстань між двома паралельними площинами. Рівняння бісекторних
площин кутів між двома площинами. Пучок і в’язка площин. — 2 год.
Лабораторна робота 11. Рівняння площини. Кут між площинами. Умова перпендикулярності. Взаємне розташування площин. Умова
паралельності. Взаємне розташування точок відносно
площини. — 2 год.
Лабораторна робота 12. Відстань від точки до площини. Відстань між двома
паралельними площинами. Рівняння бісекторних площин кутів між двома площинами. Пучок і в’язка площин. — 2 год.
Тема 4. Пряма у просторі.
Лекція 13. Рівняння прямої у просторі. Взаємне розташування двох прямих у
просторі. Взаємне розташування прямої та площини у просторі. —
2 год.

Лекція 14. Відстань між паралельними прямими у просторі. Відстань між мимобіжними прямими. Рівняння площини, яка проходить через дві прямі, що перетинаються. Рівняння площини, яка проходить через дві
паралельні прямі. Спільний перпендикуляр до двох прямих. — 2 год.
Лабораторна робота 13. Рівняння прямої у просторі. — 2 год.
Лабораторна робота 14. Взаємне розташування двох прямих у просторі. —
2 год.
Лабораторна робота 15. Взаємне розташування прямої та площини у просторі.
— 2 год.
Лабораторна робота 16. Різні задачі на пряму та площину у просторі.
Лабораторна робота 17. Контрольна робота. — 2 год.
Лабораторна робота 18. Узагальнення та систематизація навчального матеріалу.
— 2 год.
Тема 5. Системи координат.
Лекція 15. Перетворення координат. Перетворення прямокутних декартових
координат на площині. Полярна, циліндрична та сферична системи
координат. — 2 год.
Тема 6. Криві другого порядку.
Лекція 16. Загальне рівняння кривої другого порядку. Зміна загального рівняння
кривої другого порядку при переході від однієї правої прямокутної декартової системи координат до іншої. Теорема про криву другого порядку, яка проходить через п’ять точок. Коло. Еліпс та його рівняння. Ексцентриситет. Дослідження форми еліпса за його канонічним
рівнянням. — 2 год.
Лекція 17. Директриси еліпса. Гіпербола та її рівняння. Ексцентриситет. —
2 год.
Лекція 18. Дослідження форми гіперболи за її канонічним рівнянням. Директриси
гіперболи. Парабола та її рівняння. — 2 год.
Самостійна робота — 46 год. (опрацювання лекційного матеріалу і виконання
домашніх завдань).
Контрольні запитання і завдання.
1. Лінія на площині та її рівняння.
2. Теорема про рівняння прямої на площині.
3. Загальне, векторно-параметричне, параметричні, канонічне рівняння
прямої на площині. Рівняння прямої з кутовим коефіцієнтом.
4. Кут між прямими на площині й умова перпендикулярності у випадку задання прямих загальними, канонічними рівняннями, рівняннями з кутовим
коефіцієнтом.
5. Рівняння прямих, які проходять через точку під кутом до прямої.
6. Взаємне розташування прямих на площині й умова паралельності у випадку задання прямих загальними, канонічними рівняннями, рівняннями з
кутовим коефіцієнтом.
7. Взаємне розташування прямих і точок на площині. Теорема про вектор
нормалі.
8. Нормальне рівняння прямої на площині. Відстань від точки до прямої.

Відстань між паралельними прямими. Рівняння бісектрис кутів між двома
прямими.
9. Пучок прямих на площині.
10. Лінія та поверхня у просторі. Їх рівняння.
11. Теорема про рівняння площини.
12. Загальне, векторно-параметричне, параметричні рівняння площини.
13. Кут між площинами. Умова перпендикулярності.
14. Взаємне розташування площин. Умова паралельності.
15. Взаємне розташування точок відносно площини. Теорема про вектор
нормалі.
16. Нормальне рівняння площини. Відстань від точки до площини. Відстань
між паралельними площинами. Рівняння бісекторних площин кутів між
двома площинами.
17. Пучок площин.
18. В’язка площин.
19. Рівняння прямої у просторі.
20. Взаємне розташування двох прямих у просторі. Умова паралельності.
Кут між прямими. Умова перпендикулярності.
21. Взаємне розташування прямої та площини у просторі. Умова паралельності. Кут між прямою і площиною. Умова перпендикулярності.
22. Відстань між паралельними і мимобіжними прямими у просторі.
23. Рівняння площини, яка проходить через дві прямі, які перетинаються.
24. Рівняння площини, яка проходить через дві паралельні прямі.
25. Рівняння спільного перпендикуляра до двох прямих.

Змістовий модуль 3
Лекція 19. Фокальний параметр. Полярні рівняння кола, еліпса, гіперболи і параболи. — 2 год.
Лекція 20. Взаємне розташування кривої другого порядку і прямої. Дотична і нормаль. Асимптотичні напрями кривої другого порядку. Тип кривої другого порядку. — 2 год.
Лекція 21. Дослідження взаємного розташування кола, еліпса, гіперболи і параболи з прямою. Необхідні й достатні умови того, що пряма, задана
своїм загальним рівнянням, є дотичною до кола, еліпса, гіперболи, параболи. Оптичні властивості еліпса, гіперболи і параболи. — 2 год.
Лекція 22. Центр кривої другого порядку. Хорди кривої другого порядку. — 2 год.
Лекція 23. Діаметри кривої другого порядку. Спряжені напрями і спряжені діаметри кривої другого порядку. — 2 год.
Лекція 24. Теореми Аполлонія. Головні напрями кривої другого порядку. — 2 год.
Лекція 25. Зведення загального рівняння кривої другого порядку до найпростішого вигляду за допомогою перетворення координат. — 2 год.
Лекція 26. Інваріанти та напівінваріант загального рівняння кривої другого порядку. — 2 год.
Лекція 27. Зведення загального рівняння кривої другого порядку до найпростішого вигляду за допомогою інваріантів та напівінваріанта. — 2 год.
Лабораторна робота 19. Еліпс. — 2 год.
Лабораторна робота 20. Гіпербола. — 2 год.

Лабораторна робота 21. Парабола. Полярні рівняння кола, еліпса, гіперболи та
параболи. — 2 год.
Лабораторна робота 22. Загальне рівняння кривої другого порядку. Взаємне
розташування кривої другого порядку і прямої. Дотична і нормаль. — 2 год.
Лабораторна робота 23. Оптичні властивості еліпса, гіперболи і параболи.
Асимптотичні напрями кривої другого порядку. Тип
кривої другого порядку. Центр кривої другого порядку.
— 2 год.
Лабораторна робота 24. Діаметри кривої другого порядку. Теореми Аполлонія.
Головні напрями кривої другого порядку. — 2 год.
Лабораторна робота 25. Зведення загального рівняння кривої другого порядку
до найпростішого вигляду за допомогою перетворення
координат. — 2 год.
Лабораторна робота 26. Зведення загального рівняння кривої другого порядку
до найпростішого вигляду за допомогою інваріантів та
напівінваріанта. — 2 год.
Лабораторна робота 27. Контрольна робота. — 2 год.
Самостійна робота — 41 год. (опрацювання лекційного матеріалу і виконання
домашніх завдань).
Контрольні запитання і завдання.
1. Загальне рівняння кривої другого порядку. Зміна загального рівняння
кривої другого порядку при переході від однієї правої прямокутної декартової системи координат до іншої.
2. Теорема про криву другого порядку, яка проходить через п’ять точок.
3. Коло. Його канонічне рівняння.
4. Еліпс та його рівняння. Його канонічне рівняння. Ексцентриситет. Дослідження форми еліпса за його канонічним рівнянням. Директриси еліпса.
Фокальні властивості еліпса.
5. Гіпербола. Її канонічне рівняння. Ексцентриситет. Дослідження форми
гіперболи за її канонічним рівнянням. Директриси гіперболи. Фокальні властивості гіперболи.
6. Парабола. Її канонічне рівняння.
7. Фокальний параметр. Полярні рівняння кола, еліпса, гіперболи і параболи.
8. Взаємне розташування кривої другого порядку і прямої. Дотична і нормаль.
9. Асимптотичні напрями кривої другого порядку. Тип кривої другого порядку.
10. Дослідження взаємного розташування кола, еліпса, гіперболи і параболи
з прямою. Необхідні й достатні умови того, що пряма, задана своїм загальним рівнянням, є дотичною до кола, еліпса, гіперболи, параболи.
11. Оптичні властивості еліпса, гіперболи і параболи.
12. Лема про криву другого порядку, яка містить дві різні точки.
13. Центр кривої другого порядку.

14. Хорди кривої другого порядку. Діаметри кривої другого порядку. Випадки центральної кривої та кривої параболічного типу. Спряжені напрями і
спряжені діаметри кривої другого порядку. Теореми Аполлонія.
15. Головні напрями кривої другого порядку.
16. Зведення загального рівняння кривої другого порядку до найпростішого
вигляду за допомогою перетворення координат.
17. Інваріанти та напівінваріант загального рівняння кривої другого порядку. Формула зміни напівінваріанта загального рівняння кривої другого порядку при перенесенні початку координат.
18. Зведення загального рівняння кривої другого порядку до найпростішого
вигляду за допомогою інваріантів та напівінваріанта.

Змістовий модуль 4
Тема 7. Поверхні другого порядку.
Лекція 28. Загальне рівняння поверхні другого порядку. Зміна загального рівняння
поверхні другого порядку при переході від однієї правої прямокутної
декартової системи координат до іншої. Циліндричні поверхні. Конічні поверхні. — 2 год.
Лекція 29. Поверхні обертання. Еліпсоїд, однопорожнинний та двопорожнинний
гіперболоїди, еліптичний та гіперболічний параболоїди. — 2 год.
Лекція 30. Теорема про збереження афінного класу кривої другого порядку при
ортогональному проектуванні. Взаємне розташування поверхні другого порядку і площини. — 2 год.
Лекція 31. Взаємне розташування поверхні другого порядку і прямої. Дотична
площина і нормаль. Дослідження взаємного розташування поверхонь
другого порядку, заданих своїми канонічними рівняннями, і прямої. —
2 год.
Лекція 32. Прямолінійні твірні однопорожнинного гіперболоїда і гіперболічного
параболоїда. — 2 год.
Лекція 33. Центр поверхні другого порядку. Хорди поверхні другого порядку. Діаметральна площина поверхні другого порядку. Головні напрями поверхні другого порядку. — 2 год.
Лекція 34. Зведення загального рівняння поверхні другого порядку до найпростішого вигляду за допомогою перетворення координат. — 2 год.
Лекція 35. Інваріанти та напівінваріанти загального рівняння поверхні другого
порядку. Зведення загального рівняння поверхні другого порядку до
найпростішого вигляду за допомогою інваріантів та напівінваріантів. — 2 год.
Лабораторна робота 28. Загальне рівняння поверхні другого порядку. Циліндричні поверхні. Конічні поверхні. Поверхні обертання.
— 2 год.
Лабораторна робота 29. Канонічні рівняння поверхонь другого порядку. Взаємне розташування поверхні другого порядку і площини.
— 2 год.
Лабораторна робота 30. Взаємне розташування поверхні другого порядку і прямої. Дотична площина і нормаль. — 2 год.

Лабораторна робота 31. Прямолінійні твірні однопорожнинного гіперболоїда і
гіперболічного параболоїда. Центр поверхні другого
порядку. — 2 год.
Лабораторна робота 32. Діаметральна площина поверхні другого порядку. Головні напрями поверхні другого порядку. — 2 год.
Лабораторна робота 33. Зведення загального рівняння поверхні другого порядку до найпростішого вигляду за допомогою перетворення координат. — 2 год.
Лабораторна робота 34. Зведення загального рівняння поверхні другого порядку до найпростішого вигляду за допомогою інваріантів
та напівінваріантів. — 2 год.
Лабораторна робота 35. Контрольна робота. — 2 год.
Самостійна робота — 35 год. (опрацювання лекційного матеріалу і виконання
домашніх завдань).
Контрольні запитання і завдання.
1. Загальне рівняння поверхні другого порядку. Зміна загального рівняння
поверхні другого порядку при переході від однієї правої прямокутної декартової системи координат до іншої.
2. Циліндричні поверхні.
3. Конічні поверхні.
4. Поверхні обертання.
5. Еліпсоїд, однопорожнинний та двопорожнинний гіперболоїди, еліптичний та гіперболічний параболоїди.
6. Теорема про збереження афінного класу кривої другого порядку при ортогональному проектуванні. Взаємне розташування поверхні другого порядку і площини.
7. Взаємне розташування поверхні другого порядку і прямої. Дотична
площина і нормаль. Дослідження взаємного розташування поверхонь другого порядку, заданих своїми канонічними рівняннями, і прямої.
8. Прямолінійні твірні однопорожнинного гіперболоїда і гіперболічного
параболоїда.
9. Лема про кількість неасимптотичних напрямів поверхні другого порядку.
10. Лема про поверхню другого порядку, яка містить дві різні точки.
11. Лема про центр непорожньої поверхні другого порядку, яка належить
площині.
12. Центр поверхні другого порядку.
13. Хорди поверхні другого порядку. Діаметральна площина поверхні другого порядку.
14. Головні напрями поверхні другого порядку. Теорема про їх характеризацію. Наслідок про кількість головних напрямів.
15. Зведення загального рівняння поверхні другого порядку до найпростішого вигляду за допомогою перетворення координат.
16. Інваріанти та напівінваріанти загального рівняння поверхні другого порядку. Формула зміни напівінваріанта загального рівняння поверхні другого

порядку при перенесенні початку координат.
17. Зведення загального рівняння поверхні другого порядку до найпростішого вигляду за допомогою інваріантів та напівінваріантів.

Система контролю знань
І семестр
Змістовий модуль 1 — 33 бали:
§ виконання лабораторних робіт (активність студента на заняттях, виконання
аудиторних та домашніх завдань) — 7 балів;
§ письмова контрольна робота — 16 балів;
§ колоквіум — 10 балів.
Змістовий модуль 2 — 27 балів:
§ виконання лабораторних робіт (активність студента на заняттях, виконання
аудиторних та домашніх завдань) — 11 балів;
§ письмова контрольна робота — 16 балів.
Іспит — 40 балів.
Всього за семестр — 100 балів.

ІІ семестр
Змістовий модуль 3 — 32 бали:
§ виконання лабораторних робіт (активність студента на заняттях, виконання
аудиторних та домашніх завдань) — 9 балів;
§ письмова контрольна робота — 14 балів;
§ колоквіум — 9 балів.
Змістовий модуль 4 — 28 балів:
§ виконання лабораторних робіт (активність студента на заняттях, виконання
аудиторних та домашніх завдань) — 8 балів;
§ письмова контрольна робота — 12 балів.
§ колоквіум — 8 балів.
Іспит — 40 балів.
Всього за семестр — 100 балів.
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