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ВСТУП

Програма навчальної дисципліни “Геометричні перетворення” складена відповідно до
освітньо-професійної програми підготовки «бакалавр»

спеціальності 111 - Математика
освітня програма «Математика»

1. Опис навчальної дисципліни

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни “Геометричні перетворення” є надання
фундаментальних знань в галузі аналітичної геометрії, зокрема різних видів геометричних
перетворень та їх властивостей.

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни “Геометричні перетворення” є
оволодіння основними методами аналізу форми та властивостей геометричних об’єктів за
допомогою різних видів геометричних перетворень.

1.3  Кількість кредитів - 3
1.4. Загадьна кількість годин - 90

1.5. Характеристика навчальної дисципліни

Нормативна / за вибором
Денна форма навчання Заочна (дистанційна) форма навчання

Рік підготовки
2-й

Семестр
3-й

Лекції
32 год.

Практичні, семінарські заняття
Не передбачені навчальним планом

Лабораторні заняття

Самостійна робота
58 год.

у тому числі індивідуальні завдання

1.6. Заплановані результати навчання:

Знати:

 Означення та класифікація рухів на площині та у просторі.
 Означення афінного перетворення, його властивості та інваріанти.
 Означення проективного перетворення, його властивості та інваріанти.
 Афінна та проективна класифікація кривини другого порядку на площині і поверхонь
другого порядку в тривимірному дійсному просторі.
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Уміти:

 Означити тип та знайти аналітичне задання руху на площині та у просторі.
 Знайти аналітичне задання афінного або проективного перетворення із заданими
властивостями.
 Означити афінний та проективний тип кривої другого порядку на площині та поверхні
другого порядку в тривимірному дійсному просторі.

2. Тематичний план навчальної дисципліни

Розділ 1. Рухи у площині та у просторі
1. Перетворення афінної системи координат. Ортогональне перетворення координат.
2.   Означення, властивості та аналітичне задання руху.
3. Класифікація рухів на площині (теорема Шаля).
4. Класифікація рухів у просторі (теорема Шаля).

Розділ 2. Афінні перетворення
1. Означення, властивості та аналітичне задання афінного перетворення.
2. Геометричний зміст афінного перетворення.
3. Основний інваріант афінного перетворення.
4. Афінна класифікація кривих та поверхонь другого порядку.

Розділ 3. Проективні перетворення
1. Означення, властивості та аналітичне задання проективного перетворення.
2. Дві моделі проективної площини.
3. Означення проективного простору.
4. Геометричний зміст проективного перетворення.
5. Основний інваріант проективного перетворення.
6. Проективна класифікація кривих та поверхонь другого порядку.

3. Структура навчальної дисципліни

Назви розділів і тем Кількість годин
Денна форма Заочна форма

Усь
ого

у тому числі Усь
ого

у тому числі
л п лаб інд ср л п ла

б
інд ср

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Розділ 1. Рухи у площині та у просторі

Перетворення афінної
системи координат.
Ортогональне
перетворення координат.

6 2 5

Означення, властивості та
аналітичне задання руху

6 2 5

Класифікація рухів на
площині (теорема Шаля)

9 3 5
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Класифікація рухів у
просторі (теорема Шаля)

9 3 5

Разом за розділом 1 30 10 20
Розділ 2. Афінні перетворення

Означення, властивості та
аналітичне задання
афінного перетворення

5 2 5

Геометричний зміст
афінного перетворення

5 2 5

Основний інваріант
афінного перетворення

7 2 5

Афінна класифікація
кривих та поверхонь
другого порядку

7 2 5

Разом за розділом 2 28 8 20
Розділ 3. Проективні перетворення

Визначення, властивості
та аналітичне задання
проективного
перетворення

6 2 3

Дві моделі проективної
площини. Визначення
проективного простору

9 4 4

Геометричний зміст
проективного
перетворення. Основний
інваріант проективного
перетворення

9 4 4

Проективна класифікація
кривини та поверхонь
другого порядку

8 4 3

Разом за розділом 3 32 14 16
Контрольна робота 2 2

Усього годин 90 32 58

4. Теми семінарських (практичних, лабораторних) занять
Не передбачені навчальним планом.

5. Завдання для самостійної роботи

№
з/п

Види, зміст самостійної роботи Кількість
годинОпрацювання додаткового матеріалу за відповідними темами:

1 Загальне означення і аналітичний опис рухів. Ортогональні
перетворення та ортогональні матриці. (Домашнє завдання)

10

2 Теорема Шаля для рухів площини. Теорема Шаля для рухів простору.
Аналітичне задання руху з заданими властивостями.

10

3 Означення, властивості та аналітичне задання афінного
перетворення. Геометричний зміст афінного перетворення.
Аналітичне задання афінного перетворення з заданими властивостями

10

4 Основний інваріант афінного перетворення. Означення афінного типу
кривої та поверхні другого порядку. (Домашнє завдання)

8
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5 Загальне означення, рівняння проективного перетворення. Основний
інваріант проективного перетворення. Проективна площина.

9

6 Проективна класифікація кривини та поверхонь другого порядку.
Означення проективного типу кривини та поверхні другого порядку.

9

7 Підготовка до контрольної роботи 2
Разом 58

6. Індивідуальні завдання
Не передбачені навчальним планом.

7. Методи навчання
Лекції та практичні заняття проводяться аудиторно. У разі оголошення карантину,

заняття проводяться аудиторно або дистанційно (за допомогою платформ ZOOM, MOODLE)
відповідно до наказу ректора Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

8. Методи контролю
– облік відвідування аудиторних занять; контрольна робота (1).
– опитування; залік.

8. Схема нарахування балів
Поточний контроль, самостійна робота,

індивідуальні завдання
Контрольна

робота,
передбачена
навчальним

планом

Разом
Залік Сума

Розділ 1 Розділ 2 Розділ 3

15 15 15 15 60 40 100

Критерії оцінювання навчальних досягнень
Оцінка
в балах

Оцінка за національною шкалою

Оцінка Пояснення

90 – 100 Відмінно

Теоретичний зміст курсу освоєний цілком, необхідні практичні навички
роботи з освоєним матеріалом сформовані, всі навчальні завдання, які
передбачені програмою навчання, виконані в повному обсязі, відмінна
робота без помилок або з однією незначною помилкою.

70 – 89 Добре

Теоретичний зміст курсу освоєний цілком, практичні навички роботи з
освоєним матеріалом в основному сформовані, всі навчальні завдання,
які передбачені програмою навчання, виконані, якість виконання
жодного з них не оцінено мінімальним числом балів, деякі види завдань
виконані з помилками, робота з декількома незначними помилками, або
з однією – двома значними помилками.

50 –69 Задовільно

Теоретичний зміст курсу освоєний не повністю, але прогалини не
носять істотного характеру, необхідні практичні навички роботи з
освоєним матеріалом в основному сформовані, більшість передбачених
програмою навчання навчальних завдань виконано, деякі з виконаних
завдань, містять помилки, робота з трьома значними помилками.

1–49 Незадовільно

Теоретичний зміст курсу не освоєно, необхідні практичні навички
роботи не сформовані, всі виконані навчальні завдання містять грубі
помилки, додаткову самостійну роботу над матеріалом курсу не
приведено до значимого підвищення якості виконання навчальних
завдань, робота, що потребує повної переробки
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Шкала оцінювання

Сума балів за всі види
навчальної діяльності
протягом семестру

Оцінка за національною шкалою
для чотирирівневої шкали

оцінювання
для дворівневої шкали

оцінювання
90 – 100 відмінно

зараховано70-89 добре

50-69 задовільно

1-49 незадовільно не зараховано

10. Рекомендоване методичне забезпечення

Основна література
1. Яглом И. М. Геометрические преобразования, Т. 1,2. – М.: Гостехиздат, 1955–1956
2. Заславский А. А. Геометрические преобразования. . – М.: МЦНМО, 2004, 86 с.
3. Петр Сергеевич Моденов П.С., Пархоменко А.С. Сборник задач по аналитической

геометрии. М., 1976., 384 с.
Допоміжна література

1. Ефимов Н.В. Краткий курс аналитической геометрии (10-е изд.). М.: Наука, 1967.
2. Александров П. С. Лекции по аналитической геометрии, М., 1968.
3. Ефимов Н. В. Высшая геометрия, 4 изд., М., 1961.

11. Посилання на інформаційні ресурси в Інтернеті,
відео-лекції, інше методичне забезпечення


