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ПЕРЕДМОВА
Цей «Збірник задач» відповідає програмі курсу «Лінійна алгебра і
аналітична геометрія» для втузів із розширеною математичною
підготовкою.
В «Збірнику» наведені короткі теоретичні відомості: означення,
твердження (без доведень), приклади теоретичного характеру. «Збірник»
містить зразки розв’язків основних типів задач із лінійної алгебри і
аналітичної геометрії, задачі для розв’язування в аудиторії і самостійного
розв’язування, велику кількість зауважень, що роз’яснюють геометричний
зміст теоретичних відомостей і розв’язків основних типів задач. Усе це
дозволить студенту застосовувати теоретичний матеріал, відпрацьовувати
техніку і з’ясовувати геометричний зміст розв’язку задачі без звернення до
додаткової літератури.
Основними особливостями «Збірника» є: введення n-вимірного
лінійного простору Ln на базі узагальнення лінійних операцій над
векторами звичайного простору (до розгляду добутків векторів у
звичайному просторі); запис розв’язку систем лінійних алгебраїчних
рівнянь у вигляді, зручному для застосування в лінійному програмуванні;
розгляд векторної алгебри в n-вимірному евклідовому просторі En при n2
в випадку, коли в En уведена косокутна система координат; наявність задач
на лінійні образи в En (n>3), на з’ясування геометричного змісту матриці
лінійного оператора, на різні методи зведення квадратичної форми до
канонічного вигляду як в Ln, так і в En; введення поняття тензора
довільного рангу в En на базі розгляду полілінійної функції.
Розміщення глав «Збірника» дає можливість максимально
використовувати та закріпляти методи й результати лінійної алгебри при
розв’язуванні задач аналітичної геометрії.
Розв’язування задач «Збірника» з урахуванням його особливостей
дасть можливість студенту підготуватися до більш доступного сприйняття
таких розділів математики як лінійне програмування, ріманова геометрія,
тензорний аналіз.
«Збірник» в основному призначається для студентів технічних і
технологічних спеціальностей вузів. Його можна рекомендувати для
студентів економічних спеціальностей вузів, фізико-математичних
спеціальностей педінститутів.
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