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Вища математика 

Урок 11-12  

Тема: Геометричні вектори. Лінійні операції над ними. Координати вектора. 

Мета: 

Навчальна – сформувати уявлення про елементи векторної алгебри, розглянути та 

навчитись використовувати на практиці дії над векторами. 

Розвивальна - розвивати в учнів творчість, самостійні компетентності , зокрема вміння 

самостійно вирішувати проблемні питання уроку, аналізувати задачі, робити висновки;  

Виховна - виховувати прагнення розширювати науковий світогляд та вдосконалювати 

свої знання 

  

Матеріали до уроку: 

Вектором (геометричним) називають напрямлений відрізок прямої , довжина якого –

 модуль або довжина вектора. 

Задати вектор означає задати його напрям та довжину. 

Вектори  і називають рівними, якщо вони мають однакову довжину та 

співнапрямлені. 

Вектор, початок і кінець якого співпадають, називають нуль–вектором. Напрям його не 

визначений. 

Вектор, довжина якого дорівнює одиниці називають одиничним вектором. 

Одиничний вектор, напрям якого збігається з напрямом вектора 

 називають ортом вектора  і позначають . 

Вектори можна вільно переміщувати по площині (в просторі). Тому їх 

називають вільними векторами. 

Вектори  і називають колінеарними, якщо вони лежать на одній або на паралельних 

прямих. Колінеарні вектори можуть бути напрямленими однаково або протилежно. 

Три вектори називають компланарними, якщо вони лежать в одній або паралельних 

площинах. Зокрема, три вектори компланарні, якщо два з них або всі три колінеарні, або 

хоча б один з них є нуль-вектор. 

 

Якщо вектор  паралельним переносом розташувати так, щоб його початок співпав з 

початком декартової системи координат, то координати кінця  ( ) 

називають координатами вектора . 

Вектор , заданий своїми координатами  записують у вигляді 

 або , де – одиничні, взаємно перпендикулярні вектори (орти). 



Якщо відомі координати початку  та кінця  вектора , 

то . 

Довжину вектора записують так: . 

Операції над векторами 

1. Добутком вектора на число  називають новий вектор , довжина якого 

дорівнює довжині вектора  помноженій на модуль числа , а напрям співпадає з 

напрямом вектора , за умови, що , і протилежний вектору , якщо . 

З означення множення вектора на число випливає, що коли вектори  і  колінеарні, то 

існує єдине число  таке, що  і , навпаки, якщо , то  і  колінеарні. 

 

2. Сумою векторів  і  називають вектор , такий що його початок співпадає з 

початком вектора , а кінець співпадає з кінцем вектора , за умови, що кінець 

вектора співпадає з початком вектора . 

Аналогічно визначають суму будь-якого скінченого числа векторів. 

Вектор називають протилежним вектору . Ці два вектори колінеарні, мають 

однакові довжини та протилежно напрямлені. 

 

3. Різницею векторів  є вектор , тобто вектор, напрямлений з кінця 

вектора  в кінець вектора за умови, що вектори  і виходять з однієї точки. 

  

Властивості операцій над векторами 

1. . 

2. . 

3. . 

4. . 

5. . 

6. . 

7. . 

Якщо вектори задані своїми координатами, тобто 

 та , то ; . 



Кутом між двома векторами  і , зведеними до спільного початку, називають 

найменший кут, на який треба повернути вектор  навколо спільного початку, щоб він 

співпав з вектором . 

Кути, які вектор утворює з координатними осями Ох, Оу, Oz називають напрямними 

кутами, а косинуси цих кутів напрямними косинусами. 

Напрямні косинуси вектора знаходять з формул: 

  . 

Для напрямних косинусів виконується рівність 

 Приклади розв’язання типових задач. 

1. Дано точки , . Знайдіть: 

а) координати, довжину, напрямні косинуси та орт вектора ; 

б) координати точки М, яка ділить відрізок  у відношенні . 

Розв'язання. 

а)  

;  ,  ,  . 

Орт вектора  такий:  

б) , тоді 

, ,  

Домашнє завдання: 

Нехай , . 

1. Знайти довжину вектора . 

2. Знайти напрямні косинуси та орт вектора . 

3. Дано точки , . Знайдіть: 

а) координати, довжину, напрямні косинуси та орт вектора ; 

б) координати точки М, яка ділить відрізок  у відношенні . 

Зворотній зв'язок: 

Viber/Telegram: 0988025226 

E-mail: chervyak.v92@gmail.com 


