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1. Мета дисципліни – ознайомлення з основними поняттями та положеннями диференціаль-
ної геометрії та тензорного аналізу, оволодіння базовими теоретичними та практичними ме-
тодами застосування диференціального числення та лінійної алгебри для дослідження геоме-
тричних властивостей кривих, поверхонь, тензорів. 
2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни 
1. Знати:  основні поняття,  факти і теореми математичного аналізу, аналітичної геометрії, 
лінійної алгебри, диференціальних рівнянь; 
2. Вміти: активно використовувати та творчо застосовувати зазначені вище знання в процесі 
опрацювання матеріалу курсу «Диференціальна геометрія та основи тензорного аналізу»; 
3. Володіти елементарними навичками роботи з множинами, вміти знаходити їх об'єднання, 
перетин, різницю, рахувати образи і прообрази відносно відображень множин, дослідження  
функцій однієї та кількох змінних засобами математичного аналізу, обчислення невизначених 
та визначених інтегралів, застосування теореми про неявну функцію, розв’язування диферен-
ціальних рівнянь, зображення геометричних місць точок .                                     
3. Анотація навчальної дисципліни. В курсі  «Диференціальна геометрія та основи тензор-
ного аналізу» висвітлюються базові відомості, поняття, факти диференціальної геометрії, то-
пології. Зокрема, розглядаються: геометричні властивості плоских та просторових кривих, їх 
геометричні інваріанти – кривина і скрут; основні поняття загальної топології, геометричні 
інваріанти двовимірних поверхонь в тривимірному просторі – перша та друга основні квадра-
тичні форми поверхні, головні, повна (гаусова) та середня кривини, геодезичні лінії. 

 
Викладається у 3 семестрі 2 курсу в обсязі 120 год. (4 кредити ECTS1) зокрема: лекції – всьо-
го 28 год., практичні 28 год.,   самостійна робота – 64 год.. У курсі передбачено 2 змістових 
модулі та 2 модульні контрольні роботи. Завершується дисципліна  заліком. 

 
4. 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) Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу (ЗК-1); 
2) Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях (ЗК-2) 
3) Знання й розуміння предметної області та професійної діяльності (ЗК-3) 
4) Здатність учитися і оволодівати сучасними знаннями (ЗК-7) 
5) Здатність приймати обґрунтовані рішення (ЗК-9); 
6) Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з ек-
спертами з інших галузей знань) (ЗК-11); 
7) Здатність використовувати стандартні прийоми та методи математичних досліджень, 
проявляти творчий підхід, ініціативу (ЗК-16); 
8) Здатність критично оцінювати та переосмислювати власний і чужий досвід, аналізувати 
свою професійну й соціальну діяльність (ЗК-17); 
9) Здатність формулювати проблеми математично та в символьній формі з метою спрощен-
ня їхнього аналізу й розв’язання (СК-1); 
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10) Здатність подавати математичні міркування та висновки з них у формі, придатній для 
цільової аудиторії, а також аналізувати та обговорювати математичні міркування інших осіб, 
залучених до розв’язання тієї самої задачі (СК -2); 
11) Здатність здійснювати міркування та виокремлювати ланцюжки міркувань у математич-
них доведеннях на базі аксіоматичного підходу, а також розташовувати їх у логічну послідо-
вність, у тому числі відрізняти основні ідеї від деталей і технічних викладок (СК -3); 
12) Здатність конструювати формальні доведення з аксіом та постулатів і відрізняти 
правдоподібні аргументи від формально бездоганних (СК -4); 
13) Здатність розробляти і досліджувати математичні моделі явищ, процесів та систем (СК-
6) 
14) Здатність застосовувати чисельні методи для дослідження математичних моделей (СК-7); 
15) Здатність до аналізу математичних структур, у тому числі до оцінювання 
обґрунтованості й ефективності використовуваних математичних підходів (СК-8); 
16) Здатність виражати терміни специфічної предметної області мовою математики (СК-11); 
17) Здатність розуміти проблеми та виділяти їхні суттєві риси (СК-12); 
18) Здатність отримувати якісну інформацію на основі кількісних даних (СК-13); 
19) Здатність розробляти експериментальні та спостережні дослідження й аналізувати дані, 
отримані на їх основі (СК-14); 
20) Здатність пояснювати математичними термінами результати, отримані під час 
розрахунків (СК-15). 
21)  

5. Результат навчання за дисципліною.      Табл.1 
Результат навчання 

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 
4. автономність та відповідальність) 
 

Код 
 

Результат навчання 

Форми (та/або 
методи і технології) 

викладання і 
навчання 

Методи 
оцінювання та 

пороговий 
критерій 

оцінювання за 
необхідності 

Відсоток 
у підсум- 
ковій 
оцінці з 
дисциплі-
ни 

РН 1.1 Знати: поняття регулярної кривої та 
поверхні, еквівалентних 
параметризацій; дотику 
підмноговидів у евклідовому 
просторі 

15% 

РН 1.2 Знати: поняття довжина дуги 
кривої. Натуральна параметризацiя 
кривої. Дотична кривої. Стична 
площина кривої. Тригранник 
Френе. Орти дотичної, головної 
нормалi та бiнормалi. Кривина та 
скрут кривої. Формули Френе. 
Натуральнi рiвняння кривої. 

15% 

РН 1.3 Знати поняття дотичної площини, 
першої та другої квадратичних 
форм поверхні; нормальної, 
головної, середньою та гаусової 
кривин. Знати поняття тензора. 
Алгебраїчнi операцiї над 
тензорами. 

лекційні заняття, 
практичні заняття, 

письмові моду-
льні контрольні 
роботи, оціню-
вання роботи на 
практичних за-
няттях, оціню-
вання виконання 
завдань для са-
мостійної роботи 

10% 

РН 2.1 Уміти складати рівняння кривих та 
поверхонь, перевіряти їх на 

лекційні заняття, 
практичні заняття 

письмові моду-
льні контрольні 

15% 
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регулярність, виконувати заміну 
параметра, перевіряти 
параметризації на еквівалентність, 
знаходити порядок дотику кривих і 
поверхонь 

РН 2.2 Уміти знаходити довжину дуги, 
натуральну параметризацію, орти 
дотичної, головної нормалі та 
бінормалі, рівняння ребер і граней 
тригранника Френе, кривину та 
скрут, натуральні рівняння, стичне 
коло кривої 

15% 

РН 2.3 Уміти знаходити рівняння дотичної 
площини та нормалі, першу та 
другу квадратичні форми, довжину 
дуги кривої на поверхні, кут між 
кривими на поверхні, площу 
області на поверхні, нормальну, 
гаусову, середню  та головні 
кривини, визначати тип точок на 
поверхні.  

15% 

РН 2.4 Уміти виконувати тензорне 
перетворення й алгебраїчні операції 
над тензорами. 

роботи, оціню-
вання роботи на 
практичних за-
няттях, оціню-
вання виконання 
завдань для са-
мостійної роботи 

5% 

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

Лекція, практичне 
заняття, 

самостійна робота 

активна 
робота на 

лекції, 
практичних 

заняттях, усні 
відповіді 

5% 

РН 3.2. Вироблення навиків командної роботи Лекція, практичне 
заняття, 

самостійна робота 

активна 
робота на 

лекції, 
практичних 

заняттях, усні 
відповіді 

5% 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни з програмними результатами 
            Табл.2 

 
                             Результати     навчання 

дисципліни 
 
Програмні результати  
навчання  

РН
 1

.1
 

РН
 1

.2
 

РН
 1

.3
 

РН
 2

.1
 

РН
 2

.2
 

РН
 2

.3
 

РН
 2

.4
 

РН
 3

.1
 

РН
 3

.2
 

(з опису освітньої програми)  

РН-1 - Знати основні етапи історичного розвит-
ку математичних знань і парадигм, розуміти су-
часні тенденції в математиці 

+ + + + + + + + + 

РН-3 - Знати принципи modus ponens (правило 
виведення логічних висловлювань) та modus 
tollens (доведення від супротивного) і викорис-
товувати умови, формулювання, висновки, до-
ведення та наслідки математичних тверджень; 

+ + + + + + + + + 
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РН-4 - Розуміти фундаментальну математику на 
рівні, необхідному для досягнення інших вимог 
освітньої програми; 

+ + + + + + + + + 

РН-10 - Розв’язувати задачі придатними мате-
матичними методами, перевіряти умови вико-
нання математичних тверджень, коректно пере-
носити умови та твердження на нові класи 
об’єктів, знаходити й аналізувати відповідності 
між поставленою задачею й відомими моделями 
; 

+ + + + + + + + + 

РН-11 - Розв’язувати конкретні математичні за-
дачі, які сформульовано у формалізованому ви-
гляді; здійснювати базові перетворення матема-
тичних моделей 

+ + + + + + + + + 

РН-14 - Знати теоретичні основи і застосовувати 
методи аналітичної та диференціальної геомет-
рії для розв’язування професійних задач 

+ + + + + + + + + 

РН-16 - Знати теоретичні основи і застосовувати 
методи топології, функціонального аналізу й 
теорії диференціальних рівнянь для дослідження 
динамічних систем 

+ + + + + + + + + 

7. Схема формування оцінки. 
7.1. Форми оцінювання студентів: 
- оцінювання впродовж навчального періоду:  
Оцінювання в першому семестрі 

Модульна контрольна робота 1: PH1.1, PH1.2, PH2.1, PH2.2 – 40 балів/24 бали;  
Модульна контрольна робота 2: PH1.1, PH1.3, PH2.1 РН2.3 – 40 балів/24 бали; 
Розв’язання задач на практичних заняттях: РН2.1, РН2.2, PH2.3, PH3.1, РН3.2,  – 20 ба-
лів/12 балів; 
Разом має бути 100/60  

- підсумкове оцінювання: залік. 
Семестровий залік – форма підсумкового контролю, що передбачає оцінювання засвоєння 
здобувачем освіти навчального матеріалу звичайно на підставі поточного контролю (за 
результатами роботи на практичних, семінарських або лабораторних заняттях, а також 
контрольних заходів). Виставлення підсумкової оцінки здобувачу освіти, що успішно ви-
конав навчальний план, може бути здійснено за його відсутності. 
 

7.2. Організація оцінювання: 
Критично-розрахунковий мінімум балів за навчання впродовж семестру становить 20 балів. Здобу-
вачі освіти, які не набрали таку кількість балів протягом семестру, не допускаються до заліку. Інші 
здобувачі освіти, які протягом семестру не набрали необхідний мінімум 60 балів, складають залік на 
40 балів, який проводиться у вигляді письмової роботи. Такий здобувач для успішного отримання 
підсумкової оцінки, яка для такого здобувача становить виключно 60 балів, має набрати на заліку 
кількість балів, не меншу за різницю між необхідним мінімумом 60 балів і фактичною оцінкою за 
семестр. 
 

У випадку відсутності студента з поважних причин відпрацювання та перездачі форм контро-
лю 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            
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Відмінно/ Excellent 90 – 100 
Добре/ Good 75 – 89 

Задовільно/ Satisfactory 60 – 74  
Не задовільно/ Fail 0 – 59  
Зараховано/ Passed 60 – 100 
Не зараховано/ Fail 0 – 34  

 
8. Структура навчальної дисципліни. Тематичний  план  лекцій та самостійної роботи 

V семестр 
Кількість годин 

№ теми Назва  теми Лекції практичні самост. 
робота 

Консуль-
тації 

Змістовий модуль 1 
Регулярні криві та поверхні. Теорія кривих 

1 

Вектор-функцiя скалярного аргументу. Границя, 
неперервнiсть, диференцiйовнiсть вектор-функцiї. 
Крива, поверхня та їх рiвняння. Загальнi, векторно-
параметричнi, параметричнi та канонiчнi рiвняння 
кривої та поверхнi. Параметризацiя. Гладкi 
пiдмноговиди в евклiдовому просторi. Регулярна 
параметризацiя. Регулярнi та гладкi кривi та по-
верхнi. Звичайнi та особливi точки. Елементарна 
крива та поверхня, їх властивостi. Теорема про ви-
гляд регулярної кривої та поверхнi в околi точки. 
Еквiвалентнi та локально еквiвалентнi параметри-
зацiї. Локальна еквiвалентнiсть регулярних пара-
метризацiй. Дотик гладких пiдмноговидiв у 
евклiдовому просторi. Дотик регулярних кривих, 
поверхонь, кривої та поверхнi. 

9 9 20  

2 

Довжина дуги кривої. Натуральна параметризацiя 
кривої. Необхiдна й достатня умова натуральностi 
параметризацiї. Теорема про локальну 
еквiвалентнiсть натуральних параметризацiй кри-
вої. Змiна початку та напряму вiдрахунку натура-
льного параметра кривої. Дотична кривої. Стична 
площина кривої. Тригранник Френе. Орти дотичної, 
головної нормалi та бiнормалi. Кривина кривої. Тео-
рема про кривину кривої. Необхiдна й достатня 
умова належностi кривої прямiй. Абсолютний 
скрут кривої. Теорема про абсолютний скрут кри-
вої. Скрут кривої. Необхiдна й достатня умова на-
лежностi кривої площинi. Формули Френе. Нату-
ральнi рiвняння кривої. Теорема про iснування єдиної 
з точнiстю до розташування у просторi кривої з 
даними кривиною i скрутом. 

9 9 20  

Модульна контрольна робота 1     

Змістовий модуль 2 
Теорія поверхонь. Основи тензорного аналізу 

3 Кривi та сiтки на поверхнi. Дотична площина та 8 8 20  
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нормаль. Дотичний напрям. Перша квадратична 
форма поверхнi. Внутрiшня геометрiя поверхнi. До-
вжина дуги кривої на поверхнi. Кут мiж кривими на 
поверхнi. Площа поверхнi. Друга квадратична фор-
ма поверхнi. Кривина кривої на поверхнi. Теорема 
Меньє. Нормальнi перерiзи. Нормальна кривина. Ос-
новна вектор-функцiя на поверхнi. Головнi напрями 
та кривини. Дослiдження нормальних кривин. Фор-
мула Ойлера. Асимптотичнi напрями. Теорема Род-
рига. Знаходження головних напрямiв та кривин. 
Повна та середня кривина поверхнi. Асимптотичнi 
напрями. Типи точок на поверхнi. 

4 Тензор. Означення та приклади. Алгебраїчнi опе-
рацiї над тензорами. 2 2 4  

Модульна контрольна робота 2     

 ВСЬОГО 28 28 64 0 

 
Загальний обсяг 120  год., в тому числі: 
Лекції –  28  год. 
Практичні – 28  год. 
Самостійна робота - 64  год. 
Консультації – 0  год. 
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