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Силабус курсу «Лінійна алгебра, векторний і тензорний аналіз» 
2021–2022 н.р. 

Назва дисципліна Лінійна алгебра, векторний і тензорний аналіз 

Адреса викладання 

дисципліни 

вул. Драгоманова, 12, 79005, м. Львів 

Факультет та кафедра, 

за якою закріплена 

дисципліна 

фізичний факультет, кафедра теоретичної фізики імені професора Івана 

Вакарчука 

Галузь знань, шифр та 

назва спеціальності 

01 Освіта/Педагогіка, 014.08 «Середня освіта. Фізика» 

Викладачі дисципліни асистент кафедри теоретичної фізики імені професора Івана Вакарчука,  

Криницький Юрій Степанович 

Контактна інформація 

викладачів 

yuri.krynytskyi@lnu.edu.ua 

Консультації з 

дисципліни 

відбуваються 

Консультації в день проведення лекцій та практичних занять (за 

попередньою домовленістю). Також можливі он-лайн консультації 

через електронну пошту або он-лайн засобами Zoom, Microsoft Teams. 

Сторінка дисципліни https://physics.lnu.edu.ua/course/liniyna-alhebra-vektornyy-i-tenzornyy-

analiz-014-08-serednia-osvita-fizyka  

Інформація про 

дисципліну 

Дисципліна «Лінійна алгебра, векторний і тензорний аналіз» є 

вибірковою дисципліною з спеціальності 014 Середня освіта для 

освітньої програми бакалавра, яка викладається в III семестрі обсягом 4 

кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS). 

Коротка анотація 

дисципліни 

Лінійна алгебра, векторний і тензорний аналіз — це математичний 

курс, що складає основу математичного апарату наступних курсів 

теоретичної фізики. Програма навчальної дисципліни складається з 

трьох змістових модулів: 

1. Теорія лінійних просторів. 

2.  Тензорна алгебра. 

3.  Векторний аналіз. 

Мета та цілі 

дисципліни 

Метою і завданням курсу є формування у фізиків поняття про теорію 

множин, лінійні простори, лінійні оператори, тензорну алгебру, 

диференціювання та інтегрування векторних і скалярних полів. 

https://physics.lnu.edu.ua/course/liniyna-alhebra-vektornyy-i-tenzornyy-analiz-014-08-serednia-osvita-fizyka
https://physics.lnu.edu.ua/course/liniyna-alhebra-vektornyy-i-tenzornyy-analiz-014-08-serednia-osvita-fizyka
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Література для 

вивчення дисципліни 

Методичне забезпечення: 
1. В. І Андрійчук. Навчально-методичний посібник з лінійної алгебри. 

Львів: ЛНУ, 2003. 

Базова 
2. А.И.Кострикин, Ю.И.Манин. Линейная алгебра и геометрия. 

Москва, 1980. 

3. М.Т.Сеньків. Векторний і тензорний аналіз. Львів, 1991. 

4. Т.В Авдєєва, В.М. Шраменко. Лінійна алгебра в задачах та 

прикладах. Київ, 2016. 

Допоміжна 
5. Б. А. Дубровин, С. П. Новиков, А. Т. Фоменко. Современная 

геометрия: Методы и приложения. М.: Наука, 1979. 

6. И. В. Проскуряков. Сборник задач по линенйної алгебре. Москва, 

2010. 

Інформаційні ресурси 
7. MathWorld. http: // mathworld.wolfram.com 

8. Wikipedia. http://www.wikipedia.org 

Обсяг курсу 120 годин, з яких 32 годин аудиторних занять, з них 16 годин лекцій, 16 

годин практичних занять, та 88 години самостійної роботи. 

Тижневе навантаження складає 2 годин аудиторних занять та 

5.5 години самостійної роботи. 

Очікувані результати 

навчання 

Курс формує такі загальні (ЗК) та спеціальні компетентності (СК):  

 

Загальні компетентності: 

ЗК3. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.  

ЗК8. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

 

Спеціальні компетентності: 

СК2. Володіння математичним апаратом фізики у межах, достатніх для 

вивчення загального курсу фізики та її теоретичних курсів.  

 

Програмні результати навчання (ПРН), на досягнення яких спрямоване 

вивчення курсу:  

ПРН14. Аналізувати фізичні явища і процеси на основі фізичних 

законів, теорій, принципів, із застосуванням відповідних матема-

тичних методів. 

ПРН18. Користуватися математичним апаратом фізики, засто-совувати 

математичні та чисельні методи, що використовуються в курсі фізики 

базової середньої школи. 

Ключові слова Теорія множин, лінійна алгебра, тензорна алгебра, диференціювання 

векторних полів, інтегральні теореми Стокса. 

Формат курсу Очний 

 проведення лекцій, практичних занять та консультації для кращого 

розуміння тем 

Теми Л1. Лінійні простори. 

Л2. Лінійні оператори. 

Л3. Білінійні форми. 

Л4. Полілінійні форми і тензори. 
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Л5. Тензори у 3-вимірному евклідовому просторі. 

Л6. Криволінійні координати. 

Л7. Диференціювання векторних полів. 

Л8. Інтегрування векторних полів. 

 

П1. Множини і відображення,  дослідження лінійних просторів 

П2. Лінійні оператори, їх властивості. 

П3. Знаходження власних значень і власних векторів. 

П4. Білінійні форми, скалярні добутки. 

П5. Тензори і їх властивості. 

П6. Криволінійні координати.  

П7. Диференціювання векторних полів.  

П8. Інтегральні векторні теореми і їх застосування.  

Підсумковий 

контроль, форма 

Поточний контроль: усне та письмове опитування, модульні тести, 

оцінка практичних завдань. 

Підсумковий контроль: залік в кінці 3-го семестру. 

Форма: письмово-усний. 

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують ґрунтовних знань із таких 

розділів математики і фізики: математичний аналіз, векторний аналіз, 

диференціальні рівняння, механіка, електрика. 

Навчальні методи та 

техніки, які будуть 

використовуватися під 

час викладання курсу 

Презентація, лекції, дискусія, розв’язок задач, підготовка доповідей. 

Передбачено ілюстрування лекційного матеріалу схемами та графіками. 

Необхідне обладнання персональний комп’ютер, загальновживані комп’ютерні програми і 

операційні системи, проектор 

Критерії оцінювання 

(окремо для кожного 

виду навчальної 

діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали нараховуються 

за таким співвідношенням:  

• практичні/самостійні тощо: 20% семестрової оцінки; максимальна 

кількість балів — 20; 

• контрольні заміри: 30% семестрової оцінки; максимальна кількість 

балів — 30; 

 • залік: 50% семестрової оцінки. Максимальна кількість балів — 50. 

Підсумкова максимальна кількість балів — 100. 

Письмові роботи: Очікується, що студенти виконають декілька видів 

письмових робіт (контрольні роботи, письмова частина іспиту).  

Академічна доброчесність: Очікується, що роботи студентів будуть їх 

оригінальними дослідженнями чи міркуваннями. Відсутність посилань 

на використані джерела, фабрикування джерел, списування, втручання 

в роботу інших студентів становлять, але не обмежують, приклади 

можливої академічної недоброчесності. Виявлення ознак академічної 

недоброчесності в письмовій роботі студента є підставою для її 

незарахуванння викладачем, незалежно від масштабів плагіату чи 

обману.  

Відвідання занять є важливою складовою навчання. Очікується, що 

всі студенти відвідають усі лекції і практичні заняття курсу. Студенти 

мають інформувати викладача про неможливість відвідати заняття. У 

будь-якому випадку студенти зобов’язані дотримуватися усіх строків, 
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визначених для виконання усіх видів письмових робіт, передбачених 

курсом.  

Література. Усю література, яку студенти не зможуть знайти 

самостійно, буде надано викладачем виключно в освітніх цілях без 

права її передавання третім особам. Студенти заохочуються до 

використання також й іншої літератури та джерел, яких немає серед 

рекомендованих. 

Політика виставлення балів. Враховуються бали, набрані на 

практичних заняттях, самостійній роботі, поточному контрольному 

замірі та підсумковому заліку. При цьому обов’язково враховуються 

присутність на заняттях та активність студента під час практичного 

заняття; недопустимість пропусків та запізнень на заняття; 

користування мобільним телефоном, планшетом чи іншими 

мобільними пристроями під час заняття в цілях, не пов’язаних із 

навчанням; списування та плагіат; несвоєчасне виконання поставленого 

завдання і т. ін.  

Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються. 

 

Питання до заліку 1. Множини і операції над ними. Декартів добуток множин. 

2. Відображення множин, ін’єкція, сюр’єкція, бієкція, композиція 

відображень. 

3. Група, абелева група, властивості. 

4. Означення лінійного простору. 

5. Лінійна (не)залежність векторів, вимірність простору, базис, 

координати векторів. 

6. Лінійний підпростір та  лінійна оболонка. 

7. Перетин та сума лінійних підпросторів, зв'язок їх вимірностей. 

8. Пряма сума підпросторів, критерії “прямоти”. 

9. Означення лінійного відображення (оператора).  

10. Операції над операторами, простір лінійних операторів, композиція 

операторів. 

11. Ізоморфізм просторів, порівняння вимірностей ізоморфних 

просторів. 

12. Матриця оператора. 

13. Порівняння операцій над операторами і над матрицями. 

14. Перетворення базису, матриця переходу. 

15. Перетворення координат векторів. 

16. Перетворення матриці оператора. 

17. Поняття про власні значення і власні вектори. 

18. Характеристичний поліном оператора. 

19. Шпур, детермінант і ранг оператора. 

20. Поняття про власні значення і власні вектори. 

21. Діагоналізований оператор, його зв’язок з власними значеннями і 

векторами. 

22. Умови діагоналізованості оператора. 

23. Білінійні форми, їх види. 

24. Матриця білінійної форми та її перетворення при зміні базису. 

25. Квадратична форма і метод її діагоналізації (теорема Лаґранжа). 
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26. Закон інерції квадратичних форм (теорема Сильвестра). 

27. Класифікація квадратичних форм. 

28. Евклідовий скалярний добуток, ортонормований базис, модуль 

вектора, кут між векторами. 

29. Алгоритм послідовної ортогоналізації Ґрамма–Шмідта. 

30. Означення тензора, формула перетворення.  

31. Допустимі операції над тензорами. 

32. Метричний тензор, піднімання і опускання індексів. 

33. Символ Леві-Чівіти та дискримінантний  (псевдо)тензор. 

34. Афінний простір, евклідовий афінний простір, афінний базис. 

35. Скалярні поля, поверхні рівня. 

36. Векторні поля, векторні лінії. 

37. Похідна за напрямом скалярного поля. 

38. Ґрадієнт скалярного поля, геометричний сенс ґрадієнту. 

39. Набла-вектор, дивергенція та ротор векторного поля. 

40. Операції диференціювання другого порядку, зв'язок між ними, 

оператор Лапласа. 

41. Соленоїдальні поля, векторний потенціал. 

42. Потенціальні поля, скалярний потенціал. 

43. Розклад векторного поля на потенціальну та соленоїдальну 

компоненти. 

44. Криволінійні координати, координатні лінії та поверхні. 

45. Ортогональні координати, коефіцієнти Ламе, фізичні компоненти 

векторів. 

46. Ґрадієнт в загальних ортогональних координатах. 

47. Ґрадієнт в циліндричних координатах. 

48. Ґрадієнт в сферичних координатах. 

49. Дивергенція в загальних ортогональних координатах. 

50. Дивергенція в циліндричних координатах. 

51. Дивергенція в сферичних координатах. 

52. Ротор в загальних ортогональних координатах. 

53. Ротор в циліндричних координатах. 

54. Ротор в сферичних координатах. 

Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по 

завершенню курсу. 
 

 

 

 

Таблиця 1 

Схема курсу «Лінійна алгебра, векторний і тензорний аналіз» 

 

Тижні Тема занять (перелік питань)* 
Форма діяльності  

та обсяг годин 

Термін 

виконання 

1–2 Л1. Лінійні простори. 

П1. Множини і відображення,  

дослідження лінійних просторів 

Лекції — 2 год,  

практичні — 2 год, 

самостійна робота — 11 год 
2 тижні 

3–4 Л2. Лінійні оператори. 

П2. Лінійні оператори, їх властивості. 

Лекції — 2 год,  
практичні — 2 год, 

самостійна робота — 11 год 
2 тижні 
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Тижні Тема занять (перелік питань)* 
Форма діяльності  

та обсяг годин 

Термін 

виконання 

5–6 Л3. Білінійні форми. 

П3. Знаходження власних значень і 

власних векторів.  

Лекції — 2 год,  
практичні — 2 год, 

самостійна робота — 11 год 
2 тижні 

7-8 Л4. Полілінійні форми і тензори. 

П4. Білінійні форми, скалярні добутки.  

Лекції — 2 год,  
практичні — 2 год, 

самостійна робота — 11 год 
2 тижні 

9–10 Л5. Тензори у 3-вимірному евклідовому 

просторі. 

П5. Тензори і їх властивості.  

Лекції — 2 год,  
практичні — 2 год, 

самостійна робота — 11 год 
2 тижні 

11–12 Л6. Криволінійні координати. 

П6. Криволінійні координати. 

Лекції — 2 год,  
практичні — 2 год, 

самостійна робота — 11 год 
2 тижні 

13–14 Л7 Диференціювання векторних полів..  

П7. Диференціювання векторних полів. 

Лекції — 2 год,  
практичні — 2 год, 

самостійна робота — 11 год 

2 тижні 

15–16 Л8. Інтегрування векторних полів. 

П8. Інтегральні векторні теореми і їх 

застосування. 

Лекції — 2 год,  

практичні — 2 год, 

самостійна робота — 11 год 
2 тижні 

* Л — лекції, П — практичні заняття. 

 


