
План лекцій з курсу “Геометрія підмноговидів” 

 

№ 

з/п 

Назва теми Зміст 

1 Гладкі многовиди Многовид, карти і атласи, гладка 

структура, гладкий многовид. 

Приклади. Гладке відображення, 

дифеоморфізм. Дотичний простір, 

диференціал відображення. Дотичне 

розшарування.  Векторне поле, дужка 

Лі. Тензорне поле, диференційні 

форми. 

2 Ранг відображення та означення 

підмноговиду 

Ранг відображення. Теореми про 

відображення максимального рангу. 

Субмерсія, занурення, вкладення, 

приклади. Критичні точки. Занурений 

та вкладений підмноговид, варіанти 

означення. Приклади. Розподіли та 

теорема Фробеніуса. Орієнтація. 

Теорема про прообраз регулярного 

значення.  

3 Теореми про занурення і вкладення Теорема Сарда. Теорема про 

вкладення. Теорема Уітні. Випадок 

поверхонь. 

4 Перша фундаментальна форма Ізометричні занурення та вкладення. 

Перша фундаментальна форма 

підмноговиду. Розкладення дотичного 

простору. Нормальні векторні поля і 

нормальне розшарування. 

5 Індукована зв’язність та  друга 

фундаментальна форма 

Побудова індукованої зв’язності. 

Друга фундаментальна форма 

підмноговиду. Векторні розшарування 

та зв'язності на них. Нормальна 

зв’язність та оператор Вайнгартена.  

6 Розкладення Гаусса та Вайнгартена Розкладення Гаусса. Розкладення 

Вайнгартена. Запис у локальних 

координатах. Поле середньої кривини. 

Приклади обчислення. 

7 Рівняння Гаусса  Рівняння Гаусса у загальному випадку 

та у випадках гіперповерхні, поверхні, 

підмноговидів у просторах постійної 

кривини. Запис у локальних 

координатах. Внутрішня і зовніщня 

кривини. Теорема Гаусса та інші 

наслідки. 

8 Рівняння Кодацці та Річчі Рівняння Кодацці у загальному та 

часткових випадках. Рівняння Річчі у 

загальному та часткових випадках. 



 

 

Фундаментальна теорема (Бонне) для 

підмноговидів просторів постійної 

секційної кривини. Випадок 

гіперповерхонь. 

9 Цілком геодезичні підмноговиди Розкладення Гаусса для геодезичної. 

Означення та критерій цілком 

геодезичного підмноговиду. 

Приклади. Випадок просторів  

постійної кривини.  

10 Омбілічність Критерії омбілічності. Цілком 

омбілічні підмноговиди. Зовнішні 

сфери та їхні властивості. Аксіоми 

площин та сфер Картана. 

11 Мінімальні підмноговиди Мінімальний підмноговид, означення, 

приклади. Перша та друга варіації 

об’єму. Представлення Вейерштрасса 

та його узагальненя. Зв'язок з 

гармонійними функціями. 

12 Підмноговиди з паралельним полем 

середньої кривини 

Підмноговиди з паралельним 

векторним полем середньої кривини. 

Гіперповерхні постійної  середньої 

кривини. Теорема Александрова. 

Гармонійні відображення. Гаусове 

відображення і його гармонійність. 

13 Стійкість Стійкість мінімальних підмноговидів. 

Критерії. Поля Якобі. Стійкість та 

індекс гіперповерхні  постійної 

середньої кривини. 

14 Гіперповерхні евклідового    

простору    

Конструкції і рівняння геометрії 

підмноговидів у випадку 

гіперповерхонь. Головні кривини. 

Нормальна кривина. Опис цілком 

омбілічних гіперповерхонь 

евклідового простору. 

15 Ейнштейнові гіперповерхні.  Ейнштейнові многовиди. Теорема про 

класифікацію  ейнштейнових 

гіперповерхонь  евклідового    

простору.   

16 Опуклі гіперповерхні. Локальні опуклість та строга 

опуклість, критерії. Опукла 

гіперповерхня. Достатні умови 

опуклості у термінах кривини. 

Опуклість і гаусове відображення. 


