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ВСТУП 

 
Програма навчальної дисципліни “Аналітична геометрія ” складена відповідно до 

освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів 

 

спеціальність: 105 Прикладна фізика та наноматеріали 

освітня програма: “Прикладна фізика енергетичних систем” 

спеціалізація : фізика нетрадиційних енерготехнологій та фізичні аспекти екології 

теплофізика, молекулярна фізика і енергоефективність 

інформаційні технології обробки даних в енергетичних системах 

освітня програма: “Комп’ютерна фізика” 
 

 

1. Опис навчальної дисципліни 

1.1. Мета викладання навчальної дисципліни 

Метою викладання навчальної дисципліни є ознайомлення та оволодіння сучасними 

теоретичними положеннями і математичними методами аналітичної геометрії  
 

1.2. Основні завдання вивчення дисципліни 

Основними завданнями вивчення дисципліни є практичне застосування теоретичних 

положень і математичних методів аналітичної геометрії для розв’язування задач; створення 

математичної бази для подальшого вивчення нормативних та спеціалізованих дисциплін.  
 

 1.3. Кількість кредитів 6 
 

1.4. Загальна кількість годин 180 

  

1.5. Характеристика навчальної дисципліни 

Нормативна  

Денна форма навчання Заочна (дистанційна) форма навчання 

Рік підготовки 

1-й -й 

Семестр 

2-й -й 

Лекції 

32 год.  год. 

Практичні, семінарські заняття 

64 год.  год. 

Лабораторні заняття 

год.  год. 

Самостійна робота 

84 год.  год. 

Індивідуальні завдання  

год. 

 

1.6. Заплановані результати навчання 

Згідно з вимогами освітньо-професійної (освітньо-наукової) програми студенти повинні 

досягти таких результатів навчання: В результаті вивчення навчальної дисципліни студент 

повинен 

знати: основні поняття, теоретичні положення і методи аналітичної геометрії  



вміти: вибирати математичні методи аналітичної геометрії для розв’язання 

математичних і фізичних задач, дослідження фізичних систем та набути навичок 

самостійного використання і вивчення літератури з математичних дисциплін 
 

2. Тематичний план навчальної дисципліни 
 

Розділ 1. Лінійні відображення. 

Тема 1. Системи координат.  

Полярні, циліндричні та сферичні системи координат. 
 

Тема 2. Рівняння площини у просторі 

Загальне рівняння площини. Рівняння площини в відрізках. Параметричне визначення 

площини. Нормоване рівняння площини. Векторні рівняння площини  Кут між площинами. 

Рівняння площини через три точки. Теорема про те, що площина є алгебраїчною поверхнею в 

просторі першого порядку. 
 

Тема 3. Рівняння прямої у просторі. 

Поняття про рівняння геометричних образів. Алгебраїчні лінії і поверхні. 

Загальне рівняння прямої. Рівняння прямої через дві точки. Канонічне рівняння прямої. 

Параметричне рівняння прямої.. Векторні рівняння прямої.  Кут між прямими. Умови 

перпендикулярності та паралельності прямих. Відстань від точки до прямої. Взаємне 

розташування точки і прямої. Проекція точки на пряму. 
 

Тема 4. Деякі задачі на точки, пряму і площину у просторі. 

Взаємне розташування точки і площини. Проекція точки на площину. Взаємне 

розташування прямих. Взаємне розташування площин. Знайти відстань між мимобіжними 

прямими. Умови паралельності та перпендикулярності прямих та площин. Умова 

розташування двох прямих у площині. Умова перетинання трьох площин у одній точці.  
 

Розділ 2. Криві другого порядку. 

Тема 5. Основні  криві другого порядку 

Застосування теорії квадратичних форм до теорії кривих другого порядку.  

 Зведення загального рівняння кривої другого порядку до канонічного виду за 

допомогою теорії квадратичних форм. Еліпс, гіпербола, парабола: канонічні рівняння, 

основні властивості. Директриси. Ексцентриситет. 

Тема 6. Перетворення систем координат 

Перетворення координат на площині. Перетворення декартових прямокутних координат у 

просторі. 

Тема 7. Загальна теорія кривих другого порядку 

Криві другого порядку. Зведені рівняння. Інваріанти і типи кривих. Визначення параметрів 

і побудова кривої за загальним рівнянням. 

 

3. Структура навчальної дисципліни 

 
Назви розділів і тем Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усьо

го  

у тому числі усього  у тому числі 

л п лаб. інд. с. 

р. 

л п лаб. інд. с. р. 

Розділ 1. Лінійні відображення 

Тема 1. Системи 

координат. 

10 2 4   4       

Тема 2. Рівняння 22 4 8   10       



площини у просторі. 

Тема 3. Рівняння 
прямої у просторі 

22 4 8   10       

Тема 4. Деякі задачі 
на пряму і площину 

у просторі 

36 6 12   18       

Разом за розділом 1 90 16 32   42       
Розділ 2. Криві другого порядку.  

Тема 5. Основні  

криві другого 

порядку  

34 6 12   16       

Тема 6. Перетворення 

систем координат 

22 4 8   10       

Тема 7. Загальна 

теорія кривих 

другого порядку 

34 6 12   16       

Разом за розділом 2 90 16 32   42       
Усього годин  180 32 64   84       

 

4. Теми семінарських (практичних, лабораторних) занять 

 

№ 

з/п 
Назва теми Кількість 

годин 

1  Системи координат. 4 

2 Рівняння площини у просторі 8 

3 Рівняння прямої у просторі 8 

4 Деякі задачі на пряму і площину у просторі 12 

5 Основні  криві другого порядку 12 

6 Перетворення систем координат 8 

7 Загальна теорія кривих другого порядку 12 

 Разом 64 

 
5. Завдання для самостійної робота 

 
№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Розв’язати задачи за темою «Системи координат».  4 

2 Розв’язати задачи за темою «Рівняння прямої у просторі» 10 

3 Розв’язати задачи за темою «Рівняння площині» 10 

4 Розв’язати задачи за темою «Деякі задачі на пряму і площину 

у просторі» 
18 

5 Розв’язати задачи за темою «Основні  криві другого порядку» 16 

6 Розв’язати задачи за темою «Перетворення систем 

координат» 
10 



7 Розв’язати задачи за темою «Загальна теорія кривих другого 

порядку» 

16 

 Разом  84 

 
6. Індивідуальні завдання 

 Індивідуальні завдання видаються один раз в семестр . Текст індивідуального завдання 

додається. 

7. Методи контролю 

 

Контроль знань і розподіл балів, які отримують студенти.   

Контроль здійснюється за модульно-рейтинговою системою. 

У змістовий модуль 1 (ЗМ1) входять теми 7-9, а у змістовий модуль 2 (ЗМ2)  – теми 

10-12. Обов’язковим для допуску к екзамену є виконання контрольної роботи, 

індивідуального завдання та виконання домашнього завдання (сума балів не менш, ніж 30 

балів).  

Проводиться 1 контрольна робота. Перескладання контрольної роботи дозволяється 

тільки з поважної причини, яка підтверджується документом, з дозволу декана та 

проводиться підчас консультації. 

Домашнє завдання перевіряється підчас аудиторного заняття та оцінюється в 14 балів 

за семестр (0.5 бала за кожне повністю виконане домашнє завдання). Перескладання 

домашнього завдання дозволяється тільки з поважної причини, яка підтверджується 

документом, з дозволу декана та проводиться підчас консультації. 

Індивідуальне завдання виконується підчас самостійної роботи. Наявність правильної 

роботи – 10 балів, захист – 5 балів, захист роботи проводиться підчас консультацій. Кінцевий 

термін здачі індивідуальної роботи  1 квітня, захисту- 15 квітня.. 

Робота в аудиторії – 1 бал за кожне правильно виконане завдання. 

Оцінювання за формами контролю: 
 ЗМ1 ЗМ 2 

Min. –15_ балів Max. –30__ 
балів 

Min. –15__ балів Max. –30__ 
балів 

Активність студента 
на практичних 
заняттях 

3 7 3 7 

Виконання домашніх 
робіт 

4 8 4 8 

Індивідуальне 
завдання 8 15   

Контрольна робота    8 15 

 

Контрольні запитання до змістового модуля І 

1. Загальне рівняння площини. Неповні рівняння. 

2. Рівняння площини, яка проходить через задану точку, паралельно двом неколінеарним 

векторам (у вигляді мішаного добутку і у вигляді мішаного добутку в координатній 

формі). 

3. Рівняння площини, яка проходить через задану точку, паралельно двом неколінеарним 

векторам (векторно-параметричне і параметричне рівняння). 

4. Рівняння площини, яка проходить через три задані точки (у вигляді мішаного добутку і у 

вигляді мішаного добутку в координатній формі). 

5. Рівняння площини, яка проходить через три задані точки (векторно-параметричне і 

параметричне рівняння). 

6. Твердження, що площина є алгебраїчною поверхнею першого порядку. Загальне рівняння 

площини. 



7. Рівняння площини, яка проходить через задану точку, перпендикулярно до заданого 

вектора. Знаходження відхилення і відстані від точки до площини. 

8. Рівняння прямої в просторі  (векторно-параметричне, векторне, параметричне, канонічне). 

9. Рівняння прямої в просторі  через дві точки (векторно-параметричне, векторне, 

параметричне, канонічне). 

10. Загальне рівняння прямої в просторі. Зведення загального рівняння прямої в просторі до 

канонічного. 

11. Канонічне рівняння прямої в просторі. Знаходження відстані від точки до прямої в 

просторі. 

12. Канонічне рівняння прямої в просторі. Знаходження відстані між двома мимобіжними 

прямими просторі. 
 

Контрольні запитання до змістового модуля П 

1. Лінія другого порядку на площині (означення). Зведення загального рівняння кривої 

другого порядку до канонічного виду.  

2. Еліпс (означення). Побудова еліпса. Фокуси, ексцентриситет, директриси еліпса 

(означення). 

3. Еліпс (означення). Довести, що фокальні радіуси довільної точки еліпса є лінійними 

функціями абсциси цієї точки. 

4. Еліпс (означення). Довести, що еліпс  це геометричне місце точок, сума відстаней від 

яких до двох фіксованих точок є величина стала. 

5. Еліпс (означення). Довести, що еліпс  це геометричне місце точок, відношення відстані 

яких від деякої фіксованої точки до відстані до деякої фіксованої прямої є величина стала 

і менше 1. 

6. Гіпербола (означення). Побудова гіперболи. Фокуси, асимптоти, ексцентриситет, 

директриси гіперболи (означення). 

7. Гіпербола (означення). Довести, що фокальні радіуси довільної точки гіперболи є 

лінійними функціями абсциси цієї точки. 

8. Гіпербола (означення). Довести, що гіпербола  це геометричне місце точок, різниця 

відстаней від яких до двох фіксованих точок є величина стала. 

9. Гіпербола (означення). Довести, що гіпербола  це геометричне місце точок, відношення 

відстані яких від деякої фіксованої точки до відстані до деякої фіксованої прямої є 

величина стала і більше 1. 

10. Парабола (означення). Побудова параболи. Фокус, ексцентриситет, директриса параболи 

(означення). 

11. Парабола (означення). Довести, що фокальний радіус довільної точки параболи є 

лінійною функцією абсциси цієї точки. 

12. Парабола (означення). Довести, що парабола  це геометричне місце точок, 

рівновіддалених від деякої точки і деякої прямої. 

Для студентів, які набрали сумарно меншу кількість балів ніж критично-

розрахунковий мінімум – 30  балів для одержання іспиту обов’язковим є перескладання 

модульних контрольних робіт. 
 

При простому розрахунку отримаємо: 

 

 Змістовий модуль1 Змістовий модуль 2 Екзамен Підсумкова оцінка 

Мінімум 15 15 20 50 

Максимум 30 30 40 100 

 

 

 



Перелік запитань на екзамен 
 

1. Рівняння площини, яка проходить через задану точку, паралельно двом неколінеарним 

векторам (у вигляді мішаного добутку і у вигляді мішаного добутку в координатній 

формі). 

2. Рівняння площини, яка проходить через задану точку, паралельно двом неколінеарним 

векторам (векторно-параметричне і параметричне рівняння). 

3. Рівняння площини, яка проходить через три задані точки (у вигляді мішаного добутку і у 

вигляді мішаного добутку в координатній формі). 

4. Рівняння площини, яка проходить через три задані точки (векторно-параметричне і 

параметричне рівняння). 

5. Твердження, що площина є алгебраїчною поверхнею першого порядку. Загальне рівняння 

площини. 

6. Рівняння площини, яка проходить через задану точку, перпендикулярно до заданого 

вектора. Знаходження відхилення і відстані від точки до площини. 

7. Рівняння прямої в просторі  (векторно-параметричне, векторне, параметричне, 

канонічне). 

8. Рівняння прямої в просторі  через дві точки (векторно-параметричне, векторне, 

параметричне, канонічне). 

9. Загальне рівняння прямої в просторі. Зведення загального рівняння прямої в просторі до 

канонічного. 

10. Канонічне рівняння прямої в просторі. Знаходження відстані від точки до прямої в 

просторі. 

11. Канонічне рівняння прямої в просторі. Знаходження відстані між двома мимобіжними 

прямими просторі. 

12. Означення квадратичної форми. Означення канонічного виду квадратичної форми. 

Довести, що для довільної квадратичної форми існує базис, відносно якого вона 

канонічна. 

13. Лінія другого порядку на площині (означення). Зведення загального рівняння кривої 

другого порядку до канонічного виду.  

14. Еліпс: канонічне рівняння, фокуси, ексцентриситет, директриси (означення). Властивість 

фокальних радіусів еліпса. Характеризація еліпса як геометричного місця точок (2 

властивості). 

15. Гіпербола: канонічне рівняння, фокуси, асимптоти, ексцентриситет, директриси 

(означення).  Властивість фокальних радіусів гіперболи. Характеризація гіперболи як 

геометричного місця точок (2 властивості). 

16. Парабола: канонічне рівняння, властивості. 

17. Рівняння еліпса, гіперболи, параболи в полярній системі координат. 

18. Поверхні обертання: загальне рівняння. Приклади поверхонь обертання другого порядку. 

19. Поверхні другого порядку: еліпсоїд, однопорожнинний гіперболоїд, двопорожнинний 

гіперболоїд, еліптичний параболоїд, гіперболічний параболоїд.  

20. Циліндричні, конічні поверхні: загальне рівняння. Приклади циліндричних, конічних 

поверхонь другого порядку. 
 

8. Схема нарахування балів 

Поточний контроль, самостійна робота, індивідуальні 

завдання 
Разом Екзамен Сума 

Розділ 1 
Індивідуальне 

завдання 
Розділ 2 

Контрольна 

робота, 

передбачена 

навчальним 

планом 
60 40 100 

Т1 Т2 Т3 Т4  Т5 Т6 Т7  

2 4 4 5 15 5 5 5 15 



Т1, Т2 ... Т12 – теми розділів. 

 

Шкала оцінювання 

 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

протягом семестру 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену для заліку 

90 – 100 відмінно   

 

зараховано 
70-89 добре  

50-69 задовільно  

1-49 незадовільно не зараховано 
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