
O : 
Державний вищий навчальний заклад 

«Донбаський державний педагогічний університет» 
 

 

 1 

 

назва дисципліни 

Вибрані питання математики, інформатики 
та методики їх навчання: 

Жорданова форма 
  
  

факультет фізико-математичний 
  

кафедра 
методики викладання математики та 
методики викладання інформатики 

  

спеціальність 014 Середня освіта (Математика) 
  

освітня програма Середня освіта (Математика) 
  

рівень вищої освіти перший (бакалаврський) 
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ПІБ викладача Пащенко Зоя Дмитрівна 
  

науковий ступінь,  
вчене звання 

кандидат фізико-математичних наук, 
доцент (за кафедрою алгебри) 

  

профайл викладача 

 

офіційна web-сторінка кафедри 
https://ddpu.edu.ua/index.php/kafedra-mnm-ta-mni/sklad-kafedri  
 

  

e-mail викладача pashchenko_zd@i.ua 

  
сторінка курсу в Moodle http://ddpu.edu.ua:9090/moodle/course/view.php?id=311 

  

розклад консультацій щосереди з 1500 до 1600 (аудиторія №505) 
 

https://ddpu.edu.ua/index.php/kafedra-mnm-ta-mni/sklad-kafedri
mailto:pashchenko_zd@i.ua
http://ddpu.edu.ua:9090/moodle/course/view.php?id=311
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Анотація до дисципліни 
Предметом вивчення дисципліни є: 

з одного боку – лінійні оператори, матриці яких приводяться до жорданової нормальної форми (ЖНФ) та їх 
відповідні жорданові базиси; 
з іншого боку – клас задач, для розв’язування яких застосовується приведення матриці до ЖНФ або відшукання 
відповідного жорданового базису. 

Міждисциплінарні зв’язки 
Для опанування даної дисципліни необхідне вивчення дисциплін: «Шкільний курс алгебри», «Лінійна алгебра» 
(Лінійні простори, лінійні оператори, комплекснічисла), «Алгебра і теорія чисел».(Теорія многочленів) В свою 
чергу, дана дисципліна повинна забезпечити ґрунтовну основу для вивчення курсів «Проективна геометрія», 
«Диференціальні рівняння» (Системи лінійних диференціальних рівнянь). 

 

Мета вивчення дисципліни 
–   підвищення професійного рівня в сенсі освітньої підготовки майбутніх фахівців з математики та викладачів 
математики тощо; 
–   забезпечення здобувачів ВО відповідним понятійним та математичним апаратом, необхідним для значно 
глибшого і чіткішого розуміння багатьох алгебраїчних фактів; 
–   формування знань, вмінь і навичок, необхідних для приведення матриць лінійних операторів до жорданової 
нормальної форми, побудови жорданового базису; 
–   формування професійно-компетентного викладача математики, спроможного працювати у галузево-різних 
закладах вищої освіти. 
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основні завдання: 
компетентності, які будуть сформовані  
у здобувачів за результатами вивчення: 

 

 загальні  
Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. 
Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 
Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.  

Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

 спеціальні  
Здатність використовувати системні знання з математики, історії їх виникнення та розвитку.  
Здатність ефективно застосувати ґрунтовні знання змісту дисциплін «Лінійна алгебра» та «Алгебра і теорія чисел». 
Здатність аналізувати математичну задачу, розглядати різні способи її розв’язування. 
Здатність використовувати обчислювальні інструменти для чисельних і символьних розрахунків та для постановки й розв’язання задач. 
Здатність формувати і підтримувати належний рівень мотивації учнів до занять математикою. 
Володіння основами ціле покладання, планування та проектування процесу навчання учнів. 
Здатність розв’язувати задачі шкільного курсу математики різного рівня складності та формувати відповідні уміння в учнів. 
Здатність забезпечити умови для набуття учнями досвіду застосування математичних знань та умінь, формування їхнього позитивного 
ставлення до вивчення систематичних курсів алгебри та геометрії. 
Здатність забезпечувати розвиток прийомів розумової діяльності та просторової уяви учнів, усвідомлюючи й реалізуючи специфічні можливості 
процесу навчання математики для розвитку логічного та алгоритмічного мислення. 

 

очікувані результати навчання 
Здатний продемонструвати та застосувати знання з математики. 
Розуміє і здатний застосувати основні теоретичні положення теорії жорданових матриць на рівні, необхідному для досягнення інших результатів 
освітньої програми. 
Здатний виокремлювати компоненти математичної задачі, пояснювати їх взаємозв’язки та розробляти шляхи розв’язування задачі. 
Здатний будувати математичні моделі, алгоритмізувати розв’язування математичної задачі. 
Здатний проектувати конкретні напрями власного професійного розвитку та аргументувати відповідальне ставлення до нього як до неперервного 
процесу 
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Перелік тем –  інформаційний обсяг навчальної дисципліни 
 

Тема 1 Алгебра лінійних операторів 
  
Тема 2 Інваріантні підпростори лінійних операторів. 
  
Тема 3 Кореневі підпростори. Жордановий базис 
  
Тема 4 Алгоритми знаходження ЖНФ та жорданового базису . 
  
 


