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Мета дисципліни – оволодіти поняттями й методами прикладної геометрії, навчитися 
використовувати комп’ютерну техніку для вирішення задач аналітичної та диференціальної 
геометрії. 

 
 

1. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни:  
1. Знати: основні поняття та теореми курсів математичний аналіз, аналітична геометрія, 

лінійна алгебра. 
2. Вміти: знаходити похідні та інтеграли, складати рівняння прямих, площин та інших 

кривих та поверхонь. 
3. Володіти елементарними навичками: з алгебри та геометрії, знаходити результати 

операцій з векторами та матрицями. 

3. Анотація навчальної дисципіни :  

Навчальна дисципліна «Додаткові розділи геометрії» є складовою освітньої програми 
підготовки фахівців за освітнім рівнем «бакалавр»  галузі знань 11 математика та статистика 
зі спеціальності 111 математика освітньої програми «математика». У програмі дисципліни 
розглядаються такі фундаментальні поняття сучасної математики як знаходження довжин 
кривих, перша основна форма поверхні та ріманова метрика, геометрія Лобачевського та 
проективна геометрія.  Ці базові математичні поняття необхідні для підготовки студентів  до 
використання загальних методів геометрії в подальших навчальних курсах, застосуванню в 
комп’ютерних науках,  сприянню розвитку логічного та аналітичного мислення студентів 

Дана дисципліна  є дисципліною вільного вибору. 
Викладається у 1 семестрі 4 курсу в обсязі 150 год. (5 кредитів ECTS1) зокрема: лекції –  

28 год., семінарські заняття — 14 год., практичні заняття — 12 год., консультації — 4  год.,   
самостійна робота – 92 год. У курсі передбачено 2 змістових модулі та 2 модульні 
контрольні роботи. Завершується дисципліна  іспитом. 

Завдання (навчальні цілі):  
 формування здатності розв’язувати складні задачі та практичні проблеми у математиці або 

у процесі навчання, що передбачає застосування теорій та методів математики, статистики й 
комп’ютерних технологій і характеризується комплексністю та невизначеністю умов; набуття 
знань, умінь та навичок (компетентностей) на рівні новітніх досягнень у математиці, 
відповідно до освітнього рівня «Бакалавр». Зокрема, професійне оволодіння 
компетентностями:  

 
1) Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій; 
2) Здатність учитися і оволодівати сучасними знаннями; 
3) Здатність до пошуку, обробки та аналізу інформації з різних джерел; 
4) Здатність приймати обґрунтовані рішення; 
5) Здатність застосовувати спеціалізовані мови  програмування та пакети прикладних 

програм;  
6) Здатність до формування у учнів ключових і предметних компетентностей та здійснення 

міжпредметних зв’язків; 
7) Володіння основами цілепокладання, планування та проектування процесу навчання 

учнів; 
8) Здатність здійснювати об’єктивний контроль і оцінювання рівня навчальних досягнень 

учнів;  

                                                
1  кредитів ECTS – кредит кратний 30 годинам. 
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9) Здатність формувати в учнів критичне мислення, переконання в необхідності 
обгрунтування гіпотез, розуміння математичного доведення та математичного моделювання; 

10) Здатність забезпечити умови для набуття учнями досвіду застосування математичних 
знань та умінь, формування їхнього позитивного ставлення до вивчення систематичних 
курсів алгебри та геометрії; 

11) Здатність забезпечувати розвиток прийомів розумової діяльності та просторової уяви 
учнів, усвідомлюючи й реалізуючи специфічні можливості процесу навчання математики для 
розвитку логічного та алгоритмічного мислення; 

12) Здатність проектувати й організовувати сучасне освітнє середовище для навчання, 
виховання та розвитку учнів засобами математики на уроках і в позаурочний час; 

13) Здатність до пошуку ефективних шляхів мотивації дитини до саморозвитку 
(самовизначення, зацікавленості, усвідомленого ставлення до навчання). 

5. Результати навчання за дисципліною: 

 
Результат навчання (РН) 

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація.) 

Код Результат навчання 

Форми (та/або 
методи і 

технології) 
викладання і 

навчання 

Методи оцінювання 
та пороговий 

критерій 
оцінювання (за 

необхідності) 

Відсоток у 
підсумковій 

оцінці з 
дисципліни 

РН 1.1 
Знати основні поняття теорії 
параметризованих кривих, дотичної, та 
довжини.   

10% 

РН 1.2 

Знати поняття першої основної форми 
поверхні, формули для довжини кривої, 
кута між кривими та площі області на 
поверхні. 

10% 

РН 1.3 
Знати поняття ріманової метрики, 
геодезичної лінії,  геометрії Лобачевського 
та проективної геометрії 

10% 

РН 1.4 Знати поняття многовида, дотичного 
простору та тензора 

Лекція, 
самостійн
а робота 

Іспит, активна 
робота на 
лекції, усні 
відповіді 

10% 

РН 2.1 Вміти  знаходити дотичний вектор та 
довжину кривої в просторі та на поверхні. 

15% 

РН 2.2 

Вміти застосовувати формули для 
знаходження метричних елементів за 
рімановою метрику.  

Лекція, 
самостійн
а робота 

Контрольна 
робота 1 (60% 

правильних 
відповідей), , 

іспит,  виконання 
завдань, винесених 

на самостійну 
роботу 

15% 

РН 2.3 
 

Вміти використовувати поняття многовиду 
та тензора, та робити елементарні операції 
з ними.  Лекція, 

самостійн
а робота 

Контрольна 
робота 2 (60% 

правильних 
відповідей), , 

екзамен,  
виконання 

завдань, винесених 
на самостійну 

роботу 

20% 

РН 3.1 Здатність обґрунтовувати власний погляд 
на задачу та формулювати робочі гіпотези, 
спілкуватися з колегами з питань 
застосування математичних методів та 
теорій 

Лекція, 
самостійн
а робота 

активна 
робота на 
лекції, усні 
відповіді 

5% 

РН 3.2. Вироблення навиків командної роботи Лекція, активна 5% 
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самостійн
а робота 

робота на 
лекції, усні 
відповіді 

 
6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 
навчання  
 

                             Результати     навчання 
дисципліни 

 
Програмні результати  
навчання  

РН
 1

.1
 

РН
 1

.2
 

РН
 1

.3
 

РН
 1

.4
 

РН
 2

.1
 

РН
 2

.2
 

РН
 2

.3
 

РН
 3

.1
 

РН
 3

.2
 

(з опису освітньої програми)  

Пояснювати математичні концепції мовою, 
зрозумілою для нефахівців у галузі математики + + + + + + + + + 

Здійснювати професійну письмову й усну 
комунікацію українською мовою та однією з 
іноземних мов 

+ + + + + + + + + 

Уміти працювати зі спеціальною літературою 
іноземною мовою; + + + + + + + + + 

Здатний формувати в учнів розуміння основ 
математичного моделювання, готовність до 
застосування моделювання для розв’язування 
задач; 

+ + + + + + + + + 

Здатний до ефективної комунікації в процесі 
навчання учнів математиці, до пошуку та 
обробки нової інформації, до використання 
сучасних інформаційних технологій 

+ + + + + + + + + 

 
7. Схема формування оцінки. 
7.1. Форми оцінювання студентів: 
- оцінювання впродовж навчального періоду: 

1. Активна робота на лекції, усні відповіді: PH1.1, PH1.2, PH1.3, PH1.4, PH2.1, PH2.2, 
РН2.3, PH3.1, РН3.2 – 18 балів/10 балів;  
2. Виконання завдань, винесених на самостійну роботу: PH2.1, PH2.2, РН2.3 – 6 балів/3 
бали  
3. Модульна контрольна робота 1: PH1.1, PH1.2, PH2.1, PH2.2 – 18 балів/11 балів;  
4. Модульна контрольна робота 2: PH1.3, PH1.4 РН2.3 – 18 балів/11 балів; 

- підсумкове оцінювання: залік. 
- максимальна кількість балів, які можуть бути отримані: 40 балів; 
- - результати навчання, які будуть оцінюватись: PH1.1, PH1.2, PH1.3, PH1.4, PH2.1, 
PH2.2, РН2.3;  
- форма проведення і види завдань: письмова робота. 
 
, 

7.2. Організація оцінювання: 
Активна робота на лекція передбачає відповіді на запитання, участь у обговореннях. 
Самостійна робота передбачає освоєння теоретичного матеріалу та розв’язання задач 
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Критично-розрахунковий мінімум балів за навчання впродовж семестру становить 20 балів, 
рекомендований мінімум, розрахований з урахуванням специфіки дисципліни становить 35 балів. 
Студенти, які протягом семестру набрали сумарно меншу кількість балів ніж рекомендований 
мінімум 35 балів для підвищення балів отримують можливість написати додаткову контрольну 
роботу та досклаcти домашні завдання. Мінімальна кількість балів, які додаються до 
семестрових – 24 бали, тобто, якщо оцінка студента на заліку є нижчою від мінімального 
порогового рівня (24 бали), то бали за залік не додаються до семестрової оцінки (вважаються 
рівними нулю), а підсумкова оцінка із дисципліни є незадовільною; 

 
Форма заліку – письмово-усна. Екзаменаційний білет складається із 4 завдань, перші два з яких є 
теоретичними, два інших – задачі. Кожне завдання оцінюються від 0 до 8 балів. Додатково від 0 до 8 
балів студент отримує за усне опитування. Всього за залік можна отримати від 0 до 40 балів.  
 

 
Терміни проведення форм оцінювання: 

1. Модульна контрольна робота №1: на 6-му тижні. 
2. Модульна контрольна робота №2: на 12-му тижні 
3. Оцінювання завдань самостійної роботи за РН2.1 на 4-му тижні, за РН2.2 на 8 тижні, 

за РН2.3 на 12 тижні 
 
, 

 
У випадку відсутності студента з поважних причин відпрацювання та перездачі форм 

контролю здійснюються у відповідності до „Положення про організацію освітнього процесу в 
Київському національному університеті імені Тараса Шевченка” (2018), 
http://www.univ.kiev.ua/pdfs/official/Organization-of-the-educational-process.pdf. 
 
7.3.  Шкала відповідності оцінок  

 
Відмінно / Excellent 90-100 

Добре / Good 75-89 
Задовільно / Satisfactory 60-74 

Незадовільно / Fail 0-59 
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8. СТРУКТУРА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ. ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ  
Кількість годин теми Назва теми 

І семестр 
 

Лекції Практичні 
заняття 

Семінарські 
заняття 

Самостійна 
робота 

Модульна 
контрольна 

Змістовий модуль 1  Елементи  ріманової геометрії 
1  Довжина кривої у 

просторі та на 
поверхні 

6 3 4 24  

2 Метричний тензор та 
геодезичні 

8 3 4 24 2 
 

Змістовий модуль 2 Многовиди та тензори 
3 Геометрія 

Лобачевського та 
проективна 
геометрія 

6 3 3 22  

4 Тензори на 
многовидах 

8 3 3 22 2 

 28 12 14 92 4 
 
 

 
Загальний обсяг 150 годин, у тому числі: 
лекції – 28 годин, 
практичні — 12 годин, 
семінарські — 14 годин, 
консультації – 4 годин,  
самостійна робота – 92 годин. 

 
 
9. Рекомендовані джерела: 
Основна: (базова) 

1. О. Пришляк, Н.Лукова-Чуйко. Диференціальна геометрія та топологія. Курс лекцій. К., 
2012 

2. А. В. Погорелов. Дифференциальная геометрия. - М., 1974. 
3. Дж. Торп, Начальные главы дифференциальной геометрии, М.: Мир, 1982. - 362 с. 
4. Н. И. Кованцов, Г. М. Зражевская, В. Г. Кочаровский, В. И. Михайловский. 

Дифференциальная геометрия, топология, тензорный анализ. Сборник задач, К., Вища 
школа, 1989. 

 
Додаткова: 

1. О.О.Пришляк. Тензори на многовидах. Методична розробка до курсу “Диф. геометрія 
та топологія” В.Ц.”Київський Університет”, Київ, 2008. 35c. 

2. В.М. Кузаконь, В.Ф.Кириченко , О.О.Пришляк. Гладкі многовиди. Геометричні та 
топологічні аспекти// Праці Ін-ту математики НАН України. Математика та її 
застосування. – 2013. – Т. 97. 500 с . 

3. В.Кіосак, О.Пришляк. Ріманова геометрія. Навчальний посiбник. Київ, 2017. – 49с. 
URL: http://www.mechmat.univ.kiev.ua/wp-content/uploads/2018/03/kio_pri.pdf 

 


