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Силабус курсу  «Диференціальна геометрія і топологія» 

Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка 

 факультет фізико-математичний 

кафедра математики 

 

Загальна інформація про курс 

Назва курсу, мова викладання Диференціальна геометрія і топологія,  українська 

Викладач Теплінський Юрій Володимирович,  

доктор ф.-м.наук, професор, професор кафедри 

математики,  

контактний телефон       +380974701297 
Профайл викладача http://math.kpnu.edu.ua/kaf/teplinskiy/ 

E-mail: triton1950@ukr.net ,   teplinsky.yuriy@gmail.com  

Консультації Четвер о 16.00 

  

Анотація до курсу.  Курс “Диференціальна геометрія і топологія” повинен сформувати у 

майбутнього вчителя математики поняття кривої та поверхні з точки зору векторного аналізу. 

Викладання цього курсу забезпечує вирішення завдань загальноосвітньої, методичної підготовки 

майбутнього фахівця. Диференціальна геометрія і елементи топології є важливою математичною 

дисципліною, оскільки вона тісно пов’язана з багатьма іншими галузями математики 

(математичним аналізом, функціональним аналізом, алгеброю та ін.). Цей курс покликаний 

розвинути у майбутнього вчителя математики просторову уяву у взаємозв’язку з аналітичними 

методами, з груповою і структурною точками зору на геометрію, сформувати достатньо широкий 

погляд на геометрію кривих та поверхонь, виходячи з понять топологічного простору та 

топологічного многовиду. Студенти повинні  глибоко зрозуміти різні означення кривих та 

поверхонь, різні способи їх аналітичного визначення, задачі внутрішньої геометрії поверхні.  

              Мета та цілі курсу. Основними завданнями вивчення дисципліни “Диференціальна 

геометрія і топологія”  є забезпечення вирішення завдань загальноосвітньої, методологічної та 

професійної підготовки майбутніх учителів математики. Програма курсу диференціальної 

геометрії і топології визначає обсяг знань, необхідних для фахової підготовки вчителя математики 

середньої школи. Вивчення курсу має за мету грунтовну математичну підготовку бакалаврів, 

розвиток їх логічного мислення, глибоке наукове обгрунтування фундаментальних понять курсу; 

оволодіння математичними методами пізнання навколишнього світу.    

           Згідно  вимог освітньо-професійної програми студенти повинні: 

 знати:   

- структуру дисципліни “Диференціальна геометрія і елементи топології”, її місце в 

системі сучасних наук; 

- поняття евклідової геометрії, геометрії Лобачевського та сферичної геометрії; 

- аналітичне визначення кривих і поверхонь в трьохвимірному просторі та їх властивості; 

- елементи внутрішньої геометрії поверхні; 

- основну вектор-функцію поверхні як лінійний та симетричний оператор, що діє у 

двовимірному векторному просторі; 

- топологічні многовиди та їх властивості; 

                 вміти:  

http://math.kpnu.edu.ua/kaf/teplinskiy/
mailto:triton1950@ukr.net
mailto:teplinsky.yuriy@gmail.com
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- застосовувати методи математичного аналізу до розв’язання задач з геометрії; 

- будувати годографи векторних функцій; 

- складати векторні рівняння кривих і поверхонь; 

- складати параметричні рівняння кривих і поверхонь; 

- записувати рівняння елементів супровідного тригранника кривої; 

- знаходити кривину і скрут кривої в заданій точці; 

- записувати першу та другу квадратичну форми поверхні; 

- застосовувати першу та другу квадратичні форми поверхні до розв’язування задач; 

- знаходити повну (гаусову) кривину поверхні в точці; 

- знаходити головні кривини та головні напрямки поверхні; 

- встановлювати типи точок на поверхні; 

- знаходити ейлерову характеристику клітчастих многовидів. 
 

 Формат курсу : стандартний очний курс  

Обсяг і ознаки курсу 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Найменування показників 

Характеристика навчального курсу  

денна форма навчання заочна форма навчання 

Освітня програма, 

спеціальність 

Середня освіта 

(Математика, 

інформатика) 

014 Середня освіта 

(Математика)  

  

Рік навчання/ рік викладання четвертий   

Семестр вивчення восьмий   

нормативна/вибіркова  нормативна   

Кількість кредитів ЄКТС  4,5  кредитів ЄКТС   

Загальний обсяг годин 135    

Кількість годин навчальних 

занять 
54   

Лекційні заняття 30   

Практичні заняття 24    

Семінарські заняття 0    

Лабораторні заняття 0    

Самостійна та індивідуальна 

робота 
81   

Форма підсумкового 

контролю 
екзамен   
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Технічне й програмне забезпечення /обладнання 

        Вивчення курсу не потребує використання програмного забезпечення. 

Схема курсу 

Змістовий модуль 1.  Теорія кривих у просторі та на площині. 

Змістовий модуль 2.  Основи теорії елементарних поверхонь, елементи топології. 

 

Назви змістових модулів 

і тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 

л п лаб інд с.р. л п лаб Інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Змістовний модуль 1 

Теорія кривих у просторі та на площині 

1. Векторні функції 

скалярного аргументу. 

 

    8 2 2   4       

2. Криві в просторі. 

Основні поняття. 

     8 2 2   4       

3. Довжина дуги 

кривої. Природна 

параметризація 

     8 2 2   4       

4.Тригранник Френе.      8 2 2   4       

5. Кривина та скрут 

просторової кривої. 

     9 2 2   5       

6. Плоскі криві. 

 

     16 4 2   10       

7. МКР № 1      10     10       

Разом      67 14 12   41       
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Назви змістових модулів і 

тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 

л п лаб інд с.р. л п лаб Інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Змістовий модуль 2 

Основи теорії елементарних поверхонь та елементи топології 

1. Поверхні. Криві на 

поверхні.  

   12  4 4   4       

2. Перша квадратична 

форма поверхні. 

    6 2 2   2       

3. Друга квадратична 

форма поверхні. 

    8 2 4   2       

4. Основна вектор-

функція поверхні 

    6 2    4       

5. Головні кривини. 

Гаусова кривина 

поверхні. 

 6 2 2   2       

6. Топологічні 

простори. 

14    4    10       

7.МКР № 2   8      8       

8. Колоквіум 

(письмовий). 

  8      8       

Разом   68 16 12   40       

Система оцінювання та вимоги 

Перший змістовний модуль 

         1. Модульна контрольна робота №1    15 балів 

         2. Поточний контроль на практичних заняттях        10 балів,                

Всього  25 балів. 

Другий змістовний модуль    

3. Модульна контрольна робота №2                  15 балів 

4. Колоквіум               10 балів 

5. Поточний контроль на практичних заняттях    10 балів 

Всього:  35 балів 

6. Екзамен                                                                              40 балів 

 

Всього:                                                                                                     100 балів 
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Зразки варіантів контрольних робіт 

Зразок контрольної роботи №1 

1. Довести, що годографом вектор-функції trtrrr sincos 210


   є еліпс, якщо 210 ,, rrr


 – 

сталі вектори, і 1r


 та 2r


 – неколінеарні. 

2. Показати, що проекція “ординати” довільної точки ланцюгової лінії 
a

x
achy   на нормаль у 

цій точці є величина стала. 

3. Написати параметричні рівняння ланцюгової лінії, прийнявши за параметр довжину дуги, 

що відраховується від вершини цієї лінії.  

4. Знайти рівняння еволюти еліпса. 

5. Записати рівняння нормальної площини в довільній точці кривої 

 









.1

,1
22

22

zy

yx
 

Зразок контрольної роботи №2 

1. Довести, що дотичні площини до поверхні 3
axyz   утворюють разом з координатними 

площинами тетраедр сталого об`єму. 

2. Знайти рівняння нормалі до поверхні                         















uvz

vuy

vux

,

,
 

      в точці )1,2(  vuM . 

3. Знайти одну зі сторін та один із кутів криволінійного трикутника ,
2

1 2
avu   1v , 

розміщеного на поверхні, в якої  
22222 )( dvaududs  . 

4. Обчислити головні кривини поверхні yzx   у точці )1;1;1(M . 

5. Знайти геометричне місце гіперболічних точок на поверхні 
33   ,   , vuzuvyvux  . 

 

Критерії оцінювання завдань модульних контрольних робіт 

 

Кожна робота містить 5 завдань. 
Кожне завдання модульної контрольної роботи оцінюється за 3-бальною системою за наступною 

шкалою: 

Бали Критерії оцінювання 

3 Студент розв’язав завдання правильно 

2 
Студент розв’язав завдання правильно, але при розв’язанні завдання допущені 

неточності 

1 
Студент знає схему розв’язання завдання, але при його розв’язанні допускає помилки 
або не може відновити той чи інший етап розв’язування 

0 Розв’язок завдання відсутній 

     Оцінки за кожне завдання додаються.  

При сумі балів менше 9 контрольну роботу необхідно виконати повторно. 
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Екзамен 

Екзаменаційний білет містить 2 теоретичні питання і 3 практичні завдання. 

Кожне питання і завдання оцінюється в 8 балів.  

Оцінювання відповіді на теоретичні питання: 

8 балів 

Студент виявляє глибокі фундаментальні знання теорії, повно викладає вивчений 
матеріал, виявляє розуміння предмета висловлювання, розуміє можливість різних 

тлумачень однієї і тієї ж проблеми, вміє оцінювати аргументи для її доведення, 

формулює своє бачення проблеми, виявляє розуміння матеріалу, може обгрунтувати 
свої судження, застосувати знання на практиці у нестандартних ситуаціях, наводити 

необхідні приклади, викладає матеріал логічно, послідовно. 

6-7 балів 

Студент виявляє достатні знання теорії, повно викладає вивчений матеріал, виявляє 

розуміння предмета висловлювання, але при цьому студент допускає 1-2 помилки, які 
сам виправляє, і 1-2 недоліки в послідовності викладу матеріалу. Студент вміє наводити 

власні приклади на підтвердження нових думок, може застосовувати вивчений матеріал 

у стандартних та дещо змінених ситуаціях. 

4-5 балів 

Якщо студент виявляє знання і розуміння основних положень предмета, але викладає 
матеріал неповно: правильно формулює означення та теореми, але не спроможний їх 

доводити, не вміє досить глибоко і доказово обгрунтувати свої судження і наводити 

приклади. 

1-3 бали 

Якщо студент виявляє незнання більшої частини вивченого матеріалу, допускає 

помилки у формулюванні понять, які спотворюють їх зміст, не вміє самостійно 

побудувати систему вивчення певних тем, хаотично і невпевнено викладає матеріал. 

Студент неспроможний виконати стандартні завдання навіть після навідних питань 
викладача.  

0 балів Якщо студент виявляє незнання і нерозуміння основних положень предмета. 

Оцінювання розв’язання задачі: 

8 балів 
Студент вірно, повно розв’язав завдання при цьому виявляє глибокі фундаментальні 

знання теорії. 

6-7 балів 

Студент вірно розв’язав завдання при цьому виявляє достатні знання теорії, але при 
цьому студент допускає 1-2 помилки, які сам виправляє, і 1-2 недоліки в послідовності 

викладу матеріалу. 

4-5 балів 

Якщо студент виявляє знання і розуміння основних положень предмета, знає схему 

розв’язування завдання, але при його розв’язанні допускає помилки, або не може 
відновити той чи інший етап розв’язування, або викладає матеріал неповно.  

1-3 бали Студентом зроблені певні спроби розв’язати завдання, в розв’язку є раціональні зерна, 

але завдання зроблено неправильно, допущені грубі помилки. 

0 балів Розв’язок завдання відсутній. Студент неспроможний виконати стандартні завдання 

навіть після навідних питань викладача. 

 

Підсумковий рейтинг з дисципліни (залік та екзамен)               

Для виставлення оцінок у екзаменаційну (залікову) відомість та в індивідуальний 

навчальний план студента рейтингова оцінка (RD) переводиться в європейську кредитно-

трансферну та акумулюючу систему (ECTS) та оцінку за національною шкалою відповідно до 

таблиці. 
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Рекомендована література 

Основна література 

1. Базылев В.Т., Дуничев К.И. Геометрия. Ч.ІІ. - М. Просвещение, 1975. – 367 с.. 

2. Кованцов М.І. Диференціальна геометрія.- К.: Вища школа, 1973. - 276 с. 

3. Погорелов А.В. Дифференциальная геометрия. – Харьков: Изд-во Харьковского ун-та, 

1961. – 166 с. 

4. Теплінський Ю.В. Лекції з диференціальної геометрії. - Кам.-Под., 1999.-146 с. 

5. Сборник задач и упражнений по дифференциальной геометрии под редакцией Воднева 

В.Т. - Минск, 1970. – 372 с. 

Додаткова література 

1. Борисович Ю.Г. и др. Введение в топологию. - М., 1980. 

2. Базылев В.Т. Геометрия дифференцируемых многообразий. – М.: Высшая школа, 1989. – 

221 с. 

3. Фиников С.П. Курс диф. геометрии. -  М.: Узд-во Московского ун-та, 1960. – 158 с. 

4. Норден А.П. Краткий курс дифференциальной геометрии. М.: ФИЗМАТГИЗ, 1958.- 244 с. 

5. Городецький В.В., Мартинюк О.В. Диференціальна геометрія в теоремах і задачах. – 

Чернівці: Книги ХХІ, 2009. – 395 с. 
 

Зауваження. За більш детальною інформацією звертайтеся до робочої програми цього курсу в 

середовищі Moodle. 

Рейтингова 

оцінка з 

кредитного 

модуля 

Оцінка за шкалою 

(ECTS) 

Оцінка за 

національною 

шкалою 

Національна 

залікова оцінка 

90-100 і більше А (відмінно) Відмінно 

Зараховано 

82-89 В (дуже добре) 

Добре 

75-81 С (добре) 

67-74 Д (задовільно) 

Задовільно 

60-66 Е (достатньо) 

35-59 

FX (незадовільно з 

можливістю 

повторного 

складання) 

Незадовільно Не зараховано 

34 і менше F (незадовільно з 

проведенням 

додаткової роботи  

 

Не допущено 


