
ВСТУП 
 

1. Математика. 
2. Анотація навчальної дисципліни. Програму з математики на 2019–2020 
навчальний рік (зміст, структуру та логіку курсу) для слухачів літньої школи 
підготовчого відділення розроблено з урахуванням вимог чинної програми з 
математики для 5-11 класів, затвердженої Міністерством освіти та науки 
України (наказ № 865 від 18.09.2008 р.), програми зовнішнього незалежного 
оцінювання 2020 року  
(http://testportal.gov.ua//wp-content/uploads/2016/12/Programa_2020_matematyka.pdf)  

Матеріал програми розподілено за такими розділами:  
1. алгебра і початки аналізу 
2. геометрія (планіметрія, стереометрія) 

2.1. Предметом навчальної дисципліни є опрацювання слухачами програми 
курсу «Математика», затвердженою МОН України в цілому, так і деяких 
розділів, тем, необхідних для написання тестового завдання, вивчення 
математичних об’єктів та їх властивостей. 
3. Тип – дисципліна «Математика», нормативним курсом для слухачів 
підготовчого відділення, викладається упродовж 1 місяця в обсязі 
150 акад. год., з них лекцій – 72 год., контрольна робота, підсумкова атестація 
– 8 год., консультація після підсумкової атестації – 4 год., самостійна робота 
слухачів (СРС) – 70 год. Формою підсумкового контролю є підсумкове 
тестування. 
4. Термін вивчення дисципліни – 1 місяць. 
5. Мета і завдання навчальної дисципліни.  
-  поглибити рівень навчальних досягнень з математики учасників зовнішнього 

незалежного оцінювання – 2020; 
-  систематизація знань з математики, ліквідація прогалин шкільної освіти, що 

можуть мати місце за рахунок варіативності програм з математики для 
загальноосвітніх навчальних закладів; 

-  підготовка слухачів до складання зовнішнього незалежного оцінювання – 
2020 з математики шляхом проміжного та підсумкового тестувань, що 
розроблені за зразком тестів з математики 2019 року.  

Після завершення навчання випускники підготовчого відділення мають  
знати: 

-  математичну лексику та математичну символіку; 
-  чіткі знання означень, математичних понять, термінів, формулювань правил, 

теорем, передбачених програмою, вміння їх доводити; 
-  основні математичні поняття та факти; 

вміти: 
-  будувати математичні моделі реальних об’єктів, процесів і явищ та 

досліджувати ці моделі засобами математики; 
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-  виконувати математичні розрахунки (дії з числами, поданими в різних 
формах, дії з відсотками, складання та розв’язування пропорцій, наближені 
обчислення тощо); 

-  виконувати перетворення виразів (розуміти змістовне значення кожного 
елемента виразу, знаходити допустимі значення змінних, знаходити числові 
значення виразів при заданих значеннях змінних, виражати з рівності двох 
виразів одну змінну через інші тощо); 

-  будувати й аналізувати графіки функціональних залежностей, досліджувати 
їхні властивості; 

-  розв’язувати рівняння, нерівності та їх системи, текстові задачі складанням 
рівнянь, нерівностей та їх систем; 

-  зображати та знаходити на рисунках геометричні фігури, встановлювати їхні 
властивості й виконувати геометричні побудови; 

-  знаходити кількісні характеристики геометричних фігур (довжини, величини 
кутів, дуг, площі, об’єми); 

-  обчислювати ймовірності випадкових подій та розв’язувати найпростіші 
комбінаторні задачі; 

-  аналізувати інформацію, яка подана в різних формах (графічній, табличній, 
текстовій та ін.); 

-  за визначений час (180 хвилин) розв’язувати тест. 
7. Попередні вимоги – повна загальна середня освіта, навчання в школі 
екстернів, навчання в 11 класі. 
8. Методи викладання – репродуктивний, проблемно-орієнтаційний.  
9. Методи оцінювання – поточні експрес-опитування, контрольна робота та 
підсумковий тест.  
10. Мова викладання – українська.  
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11. Система оцінювання знань слухачів підготовчого відділення у 2019/2020 
навчальному році  
 
 
 

№ 
п/п тип завдань 

номери 
завдань у 

тесті 

кількість 
завдань 

цього типу 

оцінка за 
правильну 
відповідь, 

число балів 

макси-
мальна 
оцінка 

за даний 
тип 

завдань 
1 З вибором 

однієї 
правильної 
відповіді 

1–20 20 1 20 

2 На 
встановлення 
відповідності 
(логічні пари) 

21–24 4 1 – одна правильна 
відповідь  
(логічна пара) 
2 – дві правильні 
відповіді  
(логічні пари) 
3 – три правильні 
відповіді  
(логічні пари)  

12 

3 Відкритої 
форми з 
короткою 
відповіддю  

25–32 8 2 16 

4 Відкритої 
форми з 
розгорнутою 
відповіддю 

33–35 3 №33, 34 – 4 
№35 – 6 

14 

усього 62 тестових балів 
 

Шкала відповідності 
За 200 – бальною шкалою За національною шкалою 

185 – 200 відмінно 
160 – 184 добре 
140 – 159 

101 – 139 
задовільно 

0 – 100 не задовільно 
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12. Таблиця перерахунку балів 0 – 62 – 200 
 

Тестовий 
бал 

Рейтингова 
оцінка 

100–200 

Тестовий 
бал 

Рейтингова 
оцінка 

100–200 

Тестовий 
бал 

Рейтингова 
оцінка 

100–200 
1 не склав 23 135 45 178 
2 не склав 24 137 46 180 
3 не склав 25 140 47 182 
4 не склав 26 142 48 183 
5 не склав 27 144 49 184 
6 не склав 28 146 50 186 
7 не склав 29 149 51 187 
8 не склав 30 151 52 189 
9 не склав 31 153 53 190 
10 не склав 32 155 54 191 
11 100 33 157 55 192 
12 104 34 159 56 194 
13 107 35 161 57 195 
14 110 36 163 58 196 
15 114 37 165 59 197 
16 117 38 166 60 198 
17 119 39 168 61 199 
18 122 40 170 62 200 
19 125 41 172   
20 128 42 173   
21 130 43 175   
22 133 44 177   
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ППРРООГГРРААММАА  ННААВВЧЧААЛЛЬЬННООЇЇ  ДДИИССЦЦИИППЛЛІІННИИ  
 

ТЕМАТИЧНИЙ РОЗДІЛ 1 
Алгебра і початки аналізу 

 
ТЕМА 1. Цифри та числа, їх властивості ............................................... (2 год.) 
Натуральні, цілі, раціональні, ірраціональні та дійсні числа. Виконання 
основних арифметичних дій над ними: додавання, віднімання, множення та 
ділення. Ціла та дробова частина числа. Правильний, неправильний та мішаний 
дріб. Скінчений та нескінченний періодичний десятковий дріб. Перевірка чисел 
на ірраціональність. Ознаки подільності на 2, 3, 5, 9, 10 та 11. 
 
ТЕМА 2. Множини та операції над ними ............................................... (2 год.) 
Поняття множини. Об’єднання, перетин та різниця множин. 
 
ТЕМА 3. Прості та складені числа .......................................................... (2 год.) 
Поняття простого та складного числа. Дільники числа. Розклад числа на прості 
множники. Основна теорема арифметики. Кількість дільників числа.  
 
ТЕМА 4. Розклад числа на множники. Найбільший спільний дільник. 
Найменше спільне кратне. Степінь та корінь числа............................ (2 год.) 
Найбільший спільний дільник, найменше спільне кратне та методи їх 
обчислення. Означення степеня з натуральним, цілим та раціональним 
показниками, їхні властивості. Означення кореня n-го степеня. Арифметичний 
корінь. Властивості коренів. 
 
ТЕМА 5. Тотожні перетворення алгебраїчних виразів ........................ (2 год.) 
Одночлен та многочлен. Додавання, віднімання, множення та ділення 
многочленів. Поняття рівняння та тотожності. Розклад многочленів на 
множники.  
Формули скороченого множення. Тотожні перетворення алгебраїчних виразів. 
 
ТЕМА 6. Теорема Безу. Схема Горнера .................................................. (2 год.) 
Корені многочлена. Поняття кратного кореня. Ділення многочлена  на двочлен 
без остачі. Схема Горнера. Знаходження раціональних коренів многочлена з 
цілими коефіцієнтами. 
 
ТЕМА 7. Відсотки. Пропорції. Абсолютна та відносна похибка. Текстові 
задачі ............................................................................................................ (2 год.) 
Поняття відсотка та методи його обчислення. Складний відсоток. Пропорція та 
її розв’язання. Обчислення абсолютної та відносної похибки. 
Розв’язання текстових задач на рух, на роботу, на відсотки. 
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ТЕМА 8. Пропорція та її розв’язання. Обчислення абсолютної та відносної 
похибки ........................................................................................................ (2 год.) 
Задачі, пов’язані з пропорцією, пропорційністю величин, частинами. Викори-
стання десяткового запису числа. Похибка суми та різниці. Похибка добутку. 
 
ТЕМА 9. Раціональні та ірраціональні нерівності................................ (2 год.) 
Нерівності та їх властивості. Лінійні та квадратичні нерівності. Раціональні та 
ірраціональні нерівності. Методи розв’язку нерівностей вигляду )()( xgxf  , 

)()( xgxf  . Метод інтервалів. Розв’язок нерівностей, що містять модуль. 
 
ТЕМА 10. Системи рівнянь та нерівностей ........................................... (2 год.) 
Система лінійних рівнянь. Системи квадратичних рівнянь. Раціональні та 
ірраціональні системи рівнянь. Однорідні системи. Метод заміни невідомих. 
Метод сумування. Симетричні системи. Системи алгебраїчних нерівностей з 
одним невідомим. Системи рівнянь та нерівностей з параметрами. 
 
ТЕМА 11. Квадратний тричлен. Раціональні та ірраціональні рівняння. 
Рівняння з модулем.................................................................................... (2 год.) 
Лінійні рівняння. Квадратний тричлен. Дискримінант. Знаходження коренів 
квадратного рівняння. Задачі з параметром у квадратному тричлені. 
Раціональні та ірраціональні рівняння. Область допустимих значень. Методи 
розв’язку раціональних та ірраціональних рівнянь. Визначення та розкриття 
модуля. Методи розв’язку рівнянь з модулем. 
 
ТЕМА 12. Тригонометричні вирази, тотожності, перетворення ........ (2 год.) 
Основні тригонометричні функції – синус, косинус, тангенс та котангенс, їх 
властивості та графіки. Формули зведення. Формули додавання та віднімання. 
Формули подвійних, потрійних та половинних кутів. Перетворення 
тригонометричних виразів в добуток.  
Обернені тригонометричні функції. Тотожні тригонометричні перетворення. 
 
ТЕМА 13. Тригонометричні рівняння та нерівності ............................ (2 год.) 
Формули розв’язання найпростіших тригонометричних рівнянь: ax sin , 
cosx a , tg x a . Методи розв’язання тригонометричних рівнянь: розклад на 
множники, перехід до половинного кута, метод допоміжного кута, універсальна 
підстановка. Однорідні рівняння. Формули розв’язання найпростіших 
тригонометричних нерівностей. 
 
ТЕМА 14. Формули розв’язання найпростіших тригонометричних 
нерівностей.................................................................................................. (2 год.) 
Розв’язання найпростіших тригонометричних нерівностей: за допомогою 
одиничного кола та за допомогою графіків. Способи розв’язання більш 
складних тригонометричних нерівностей. 
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ТЕМА 15. Системи тригонометричних рівнянь.................................... (2 год.) 
Техніка розв’язання систем тригонометричних рівнянь. Методи заміни, 
підстановки та виключення. Однорідні системи. Застосування 
тригонометричної підстановки для розв’язання алгебраїчних задач. 
Нестандартні методи розв’язку. 
 
ТЕМА 16. Системи тригонометричних нерівностей............................. (2 год.) 
Техніка розв’язання систем тригонометричних нерівностей. Методи заміни, 
підстановки та виключення. Однорідні системи. Застосування 
тригонометричної підстановки для розв’язання алгебраїчних задач. 
Нестандартні методи розв’язку. 

 
ТЕМАТИЧНИЙ РОЗДІЛ 2 

 
ТЕМА 17. Функції та їх графіки .............................................................. (2 год.) 
Означення функціональної залежності. Табличний, аналітичний та графічний 
способи завдання функції. Загальні властивості функцій. Лінійна та 
квадратична  функції. Парабола. Гіпербола. Побудова графіків елементарних 
функцій. Функції цілої та дробової частини числа. Точки розриву першого та 
другого роду. Парні та непарні функції. Інтервали зростання та спадання 
функції. Періодичність. Побудова графіків за заданою функцією. 
 
ТЕМА 18. Границя послідовності. Границя функції. Дві золоті границі. 
Методи обчислення границь .................................................................... (2 год.) 
Границя послідовності. Границя функції. Дві золоті границі. Методи 
обчислення границь.  
 
ТЕМА 19. Похідна і її застосування......................................................... (2 год.) 
Означення похідної. Механічний та геометричний зміст похідної. Обчислення 
похідної функції. Таблиця похідних елементарних функцій. Правило 
знаходження похідної суми, різниці, добутку та частки. Похідна складеної 
функції. 
 
ТЕМА 20. Дослідження функції за допомогою похідної. Побудова графіків 
функції ......................................................................................................... (2 год.) 
Перша та друга похідні функції. Означення точок екстремуму функції. 
Необхідна та достатня умови екстремуму функції. Інтервали зростання та 
спадання функції, достатня умова монотонності функції. Опуклість функцій. 
Дослідження функцій та побудова їх графіків. 
Розв’язання прикладних задач на знаходження найбільших та найменших 
значень. 
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ТЕМА 21. Числові послідовності. Арифметична та геометрична прогресії
....................................................................................................................... (2 год.) 
Задачі на числові послідовності. Арифметична та геометрична прогресії, їх 
властивості. Формули n-го члена. Формула суми n перших членів. Сума 
нескінченної геометричної прогресії. 
 
ТЕМА 22. Перестановки (без повторень). Комбінаторні правила суми та 
добутку. Ймовірність випадкової події. Вибіркові характеристики .. (2 год.) 
Означення перестановки(без повторень). Комбінаторні правила суми та 
добутку. Класичне означення ймовірності події, найпростіші випадки 
підрахунку ймовірностей подій. Означення вибіркових характеристик рядів 
даних(розмах вибірки, мода, медіана, середнє значення). Графічна, таблична, 
текстова та інші форми подання статистичної інформації. 
 

Геометрія (планіметрія, стереометрія) 
 

ТЕМА 23. Аксіоми планіметрії. Основні теореми планіметрії. Трикутник 
та його властивості .................................................................................... (4 год.) 
Аксіома. Теорема. Доведення. Трикутники. Медіана, бісектриса та висота. 
Ортоцентр. Ознаки рівності та подібності трикутників. Вписаний та 
центральний кут. Прямокутний трикутник. Теорема Піфагора. Теорема Фалеса. 
Теорема синусів. Теорема косинусів. Розв’язання трикутників. 
 
ТЕМА 24. Чотирикутники. Правильні многокутники. Коло. Властивості та 
теореми......................................................................................................... (4 год.) 
Чотирикутники: квадрат, паралелограм, ромб, трапеція. Середня лінія. 
Багатокутники. Коло: радіус, діаметр. Властивості  хорд та дотичних. 
Розв’язання чотирикутників. 
 
ТЕМА 25. Геометричні перетворення. Задачі на доведення. Задачі на 
побудову....................................................................................................... (4 год.) 
Паралельний переніс та гомотетія, їх властивості. Симетрія відносно точки та 
прямої. Розв’язання задач на доведення. 
Ділення відрізка навпіл, побудова бісектриси кута, побудова серединного 
перпендикуляра. Задачі на побудову за допомогою циркуля та лінійки. Метод 
геометричних місць. 
 
ТЕМА 26. Розв’язання складних задач з планіметрії ........................... (4 год.) 
Основні підходи до розв’язання складних задач з планіметрії. 
 
ТЕМА 27.  Прямі та площини у просторі ............................................... (4 год.) 
Аксіоми і теореми стереометрії. Взаємне розміщення прямих у просторі, прямої 
та площини у просторі, площин у просторі. Ознаки паралельності прямих, 
прямої і площини, площин. Пряма та обернена теореми про три 
перпендикуляри. Пряма та обернена теореми про три перпендикуляри. Відстань 
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від точки до площини, від точки до прямої, від прямої до паралельної їй 
площини, між паралельними прямими, між паралельними площинами, між 
мимобіжними прямими. Ознака мимобіжності прямих. Кут між прямими, 
прямою та площиною, площинами. 
 
ТЕМА 28. Многранники, тіла і поверхні обертання. Координати та 
вектори. Площі фігур ................................................................................ (4 год.) 
Двогранний кут, лінійний кут двогранного кута. Многогранники та їх елементи, 
основні види многогранників: призма, паралелепіпед, піраміда, зрізана 
піраміда. Тіла і поверхні обертання та їх елементи, основні види тіл і поверхонь 
обертання: циліндр, конус, зрізаний конус, куля, сфера. Перерізи 
многогранників та тіл обертання площиною. Формули для обчислення площ 
поверхонь, об’ємів многогранників і тіл обертання.  
Декартова система координат. Вектори та правила їх додавання. Множення 
вектора на число. Колінеарність векторів. Кут між векторами. Скалярний 
добуток векторів. Рівняння прямої та кола. Відстань між двома точками. 
Обчислення координат середини відрізка. 
Площа трикутника. Площа кола. Площа квадрата, паралелограма, трапеції. 
Площа правильних багатокутників. 
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ССТТРРУУККТТУУРРАА  ННААВВЧЧААЛЛЬЬННООЇЇ  ДДИИССЦЦИИППЛЛІІННИИ  
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ТЕОРЕТИЧНИХ, КОНТРОЛЬНИХ ЗАНЯТЬ  

ТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СЛУХАЧІВ  
 

Кількість годин 

№ 
п/п  Тема заняття 

пр
ак

ти
чн

і, 
ко

нс
ул

ьт
ац

ія
 

ко
нт

ро
ль

ні
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бо

ти
, 
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ці

я 
са
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ті
йн

а 
ро

бо
та

 
сл

ух
ач

а 

ТЕМАТИЧНИЙ РОЗДІЛ 1 
Алгебра і початки аналізу 

1 Цифри, числа та їх властивості  2  2 1 2 Множини та операції над ними 2  2 
3 Прості та складені числа 2  2 2 4 Розклад числа на множники. НСД та НСК  2  2 
5 Тотожні перетворення алгебраїчних виразів 2  2 3 6 Теорема Безу. Схема Горнера. 2  2 

7 Відсотки. Пропорції. Абсолютна та відносна 
похибка. Текстові задачі. 

2  2 

4 
8 Пропорція та її розв’язання. Обчислення 

абсолютної та відносної похибки. 
2  2 

9 Раціональні та ірраціональні нерівності. 2  2 5 10 Системи рівнянь та нерівностей. 2  2 

11 Квадратний тричлен. Раціональні та 
ірраціональні рівняння. Рівняння з модулем. 

2  2 

6 
12 Тригонометричні вирази, тотожності, 

перетворення. 
2  2 

13 Тригонометричні рівняння та нерівності. 2  2 
7 14 Формули розв’язання найпростіших 

тригонометричних нерівностей. 
2  2 

8 15 Системи тригонометричних рівнянь. 2  2 
9 16 Системи тригонометричних нерівностей. 2  2 

10 Контрольна робота 1  4  
ТЕМАТИЧНИЙ РОЗДІЛ 2 

17 Функції та їх графіки. 2  4 
11 18 Границя послідовності. Границя функції. Дві 

золоті границі. Методи обчислення границь. 
2  4 

19 Похідна і її застосування. 2  4 
12 20 Дослідження функції за допомогою похідної. 

Побудова графіків функції. 
2  4 

13 21 Числові послідовності. Арифметична та 2  2 
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геометрична прогресії. 

22 
Перестановки (без повторень). Комбінаторні 
правила суми та добутку. Ймовірність 
випадкової події. Вибіркові характеристики. 

2  2 

Геометрія (планіметрія, стереометрія) 

23 Аксіоми планіметрії. Основні теореми 
планіметрії. Трикутник та його властивості. 

4  2 

14 
24 Чотирикутники. Правильні многокутники. 

Коло. Властивості та теореми. 
4  2 

15 25 Геометричні перетворення. Задачі на 
доведення. Задачі на побудову. 

4  2 

16 26 Розв’язання складних задач з планіметрії. 4  4 
17 27 Прямі та площини у просторі. 4  4 

18 28 Многранники, тіла і поверхні обертання. 
Координати та вектори. Площі фігур 

4  4 

19 Підсумкова атестація  4  
20 Консультація після підсумкової атестації 4   
 Всього 72 8 70 

 
Загальний обсяг 150 год., у тому числі: 
Практичні, консультації – 72 год. 
Контрольна, підсумкова атестація – 8 год. 
Самостійна робота слухачів – 70 год. 
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ТЕМАТИЧНИЙ РОЗДІЛ 1 
Алгебра і початки аналізу 

 

Заняття 1. Цифри, числа та їх властивості. (2 год.).  
Множини та операції над ними. (2 год.) 

 

Тема 1. Цифри, числа та їх властивості. (2 год.) 
Завдання для самостійної роботи 1 (2 год.) 
1. Операції над числами.  
2. Цілі, раціональні та ірраціональні числа. 
Література: основна: [1, 2, 4, 5, 6, 7]. 
 

Тема 2. Множини та операції над ними. (2 год.) 
Завдання для самостійної роботи 1 (2 год.) 
1. Множини. Операції над множинами.  
Література: основна: [1, 2, 4, 5, 6, 7]. 
 

Заняття 2. Прості та складені числа. (2 год.). Розклад числа на множники. 
Найбільший спільний дільник. Найменше спільне кратне. Степінь та 

корінь числа. (2 год.) 
 

Тема 3. Прості та складені числа. (2 год.) 
Завдання для самостійної роботи 2 (2 год.) 
1. Числа.  
Література: основна: [1, 2, 4, 5, 6, 7]. 
Додаткова: [9] 
 

Тема 4. Розклад числа на множники. Найбільший спільний дільник. 
Найменше спільне кратне. Степінь та корінь числа. (2 год.) 
Завдання для самостійної роботи 2 (2 год.) 
2. Обчислення алгебраїчних виразів  
Література: основна: [1, 2, 4, 5, 6, 7]. 
Додаткова: [9] 
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Заняття 3. Тотожні перетворення алгебраїчних виразів. (2 год.). Теорема 
Безу. Схема Горнера. (2 год.) 

 

Тема 5. Тотожні перетворення алгебраїчних виразів. (2 год.) 
Завдання для самостійної роботи 3 (2 год.) 
1. Перетворення алгебраїчних виразів.  
2. Обчислення алгебраїчних виразів  
3. Алгебраїчні вирази.  
Література: основна: [1, 2, 4, 5, 6, 7]. 
Додаткова: [9] 
 

Тема 6. Теорема Безу. Схема Горнера. (2 год.) 
Завдання для самостійної роботи 3 (2 год.) 
1.  Ділення многочлена на двочлен без остачі.  
 2.  Знаходження раціональних коренів многочлена з цілими коефіцієнтами.  
Література: основна: [1, 2, 4, 5, 6, 7]. 
Додаткова: [9] 
 

Заняття 4. Відсотки. Пропорції. Абсолютна та відносна похибка. Текстові 
задачі. (2 год.). Пропорція та її розв’язання. Обчислення абсолютної та 

відносної похибки. (2 год.) 
 

Тема 7. Відсотки. Пропорції. Абсолютна та відносна похибка. Текстові 
задачі. (2 год.) 
Завдання для самостійної роботи 4 (2 год.) 
1.  Текстові задачі.  
Література: основна: [1, 2, 4, 5, 6, 7]. 
Додаткова: [9] 
 

Тема 8. Пропорція та її розв’язання. Обчислення абсолютної та відносної 
похибки. (2 год.) 
Завдання для самостійної роботи 3 (2 год.) 
1.  Задачі, пов’язані з пропорцією, пропорційністю величин.  
Література: основна: [1, 2, 4, 5, 6, 7]. 
Додаткова: [9] 
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Заняття 5. Раціональні та ірраціональні нерівності. (2 год.). Системи 
рівнянь та нерівностей. (2 год.) 

 

Тема 9. Раціональні та ірраціональні нерівності. (2 год.) 
Завдання для самостійної роботи 4 (2 год.) 
1.  Нерівності.  
2.  Ірраціональні рівняння та нерівності.  
3.  Алгебраїчні нерівності.  
4.  Застосування нестандартних методів розв’язку рівнянь та нерівностей. 
Література: основна: [1, 2, 4, 5, 6, 7]. 
Додаткова: [9, 10, 11, 12, 19] 
 

Тема 10. Системи рівнянь та нерівностей. (2 год.) 
Завдання для самостійної роботи 4 (2 год.) 
1.  Системи рівнянь.  
2.  Системи рівнянь та нерівностей.  
Література: основна: [1, 2, 4, 5, 6, 7]. 
Додаткова: [9, 10, 11, 12] 
 

Заняття 6. Квадратний тричлен. Раціональні та ірраціональні рівняння. 
Рівняння з модулем. (2 год.). Тригонометричні вирази, тотожності, 

перетворення. (2 год.) 
 

Тема 11. Квадратний тричлен. Раціональні та ірраціональні рівняння. 
Рівняння з модулем. (2 год.) 
Завдання для самостійної роботи 4 (2 год.) 
1. Рівняння.  
2.  Квадратний тричлен.  
3.  Алгебраїчні рівняння.  
Література: основна: [1, 2, 4, 5, 6, 7]. 
Додаткова: [9] 
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Тема 12. Тригонометричні вирази, тотожності, перетворення. (2 год.) 
Завдання для самостійної роботи 4 (2 год.) 
1.  Тригонометричні перетворення.  
2.  Тригонометричні функції та співвідношення між ними.  
3.  Тригонометричні функції.  
4.  Обернені тригонометричні функції.  
Література: основна: [1, 2, 4, 5, 6, 7]. 
Додаткова: [8, 9] 
 

Заняття 7. Тригонометричні рівняння та нерівності. (2 год.).  
Формули розв’язання найпростіших тригонометричних нерівностей. (2 год.) 

 

Тема 13. Тригонометричні рівняння та нерівності. (2 год.) 
Завдання для самостійної роботи 4 (2 год.) 
1.  Тригонометричні рівняння.  
2.  Тригонометричні рівняння та нерівності.  
Література: основна: [1, 2, 4, 5, 6, 7]. 
Додаткова: [8, 9] 
 

Тема 14. Формули розв’язання найпростіших тригонометричних 
нерівностей. (2 год.) 
Завдання для самостійної роботи 4 (2 год.) 
1.  Тригонометричні рівняння та нерівності.  
Література: основна: [1, 2, 4, 5, 6, 7]. 
Додаткова: [8, 9] 
 

Заняття 8. Системи тригонометричних рівнянь. (2 год.) 
 

Заняття 15. Системи тригонометричних рівнянь. (2 год.) 
Завдання для самостійної роботи 4 (2 год.) 
1.  Тригонометричні рівняння та системи.  
2.  Системи тригонометричних рівнянь.  
Література: основна: [1, 2, 4, 5, 6, 7]. 
Додаткова: [8, 9] 
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Заняття 9. Системи тригонометричних нерівностей. (2 год.) 
 

Заняття 16. Системи тригонометричних нерівностей. (2 год.) 
Завдання для самостійної роботи 4 (2 год.) 
1.  Тригонометричні рівняння та системи.  
2.  Системи тригонометричних рівнянь.  
Література: основна: [1, 2, 4, 5, 6, 7]. 
Додаткова: [8, 9] 
 

Заняття 10. Контрольна робота 1. (4 год.) 
 

ТЕМАТИЧНИЙ РОЗДІЛ 2 
 

Заняття 11. Функції та їх графіки. (2 год.). Границя послідовності. Границя 
функції. Дві золоті границі. Методи обчислення границь. (2 год.) 

 

Тема 17. Функції та їх графіки. (2 год.) 
Завдання для самостійної роботи 4 (4 год.) 
1.  Графіки функцій.  
2.  Функції та графіки.  
3.  Основні властивості функцій. Алгебраїчні функції.  
Література: основна: [1, 2, 4, 5, 6, 7]. 
Додаткова: [9] 
 

Тема 18. Границя послідовності. Границя функції. Дві золоті границі. 
Методи обчислення границь. (2 год.) 
Завдання для самостійної роботи 4 (4 год.) 
1.  Похідна і її застосування.  
2.  Похідна.  
Література: основна: [1, 2, 4, 5, 6, 7]. 
Додаткова: [9] 
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Заняття 12. Похідна і її застосування. (2 год.). Дослідження функції за 
допомогою похідної. Побудова графіків функції. (2 год.) 

 

Тема 19. Похідна і її застосування. (2 год.) 
Завдання для самостійної роботи 4 (4 год.) 
1.  Похідна і її застосування.  
Література: основна: [1, 2, 4, 5, 6, 7]. 
Додаткова: [9] 
 

Тема 20. Дослідження функції за допомогою похідної. Побудова графіків 
функції. (2 год.) 
Завдання для самостійної роботи 4 (4 год.) 
1.  Розв’язок задач за допомогою похідної.  
Література: основна: [1, 2, 4, 5, 6, 7]. 
Додаткова: [9] 
 

Заняття 13. Числові послідовності. Арифметична та геометрична прогресії. 
(2 год.). Перестановки (без повторень). Комбінаторні правила суми та 

добутку. Ймовірність випадкової події. Вибіркові характеристики. (2 год.) 
 

Тема 21. Числові послідовності. Арифметична та геометрична прогресії. (2 год.) 
Завдання для самостійної роботи 4 (2 год.) 
1.  Прогресії. 
2.  Арифметична та геометрична прогресії.  
3.  Прогресії і послідовності.  
Література: основна: [1, 2, 4, 5, 6, 7]. 
Додаткова: [9] 

 

Тема 22. Перестановки (без повторень). Комбінаторні правила суми та 
добутку. Ймовірність випадкової події. Вибіркові характеристики. (2 год.) 
Завдання для самостійної роботи 4 (2 год.) 
1.  Основні правила комбінаторики.  
2.  Основні поняття теорії ймовірностей.  
Література: основна: [1, 2, 4, 5, 6, 7]. 

Додаткова: [9] 
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Геометрія (планіметрія, стереометрія) 
 

Заняття 14. Аксіоми планіметрії. Основні теореми планіметрії. Трикутник 
та його властивості. (4 год.). Чотирикутники. Правильні многокутники. 

Коло. Властивості та теореми. (4 год.) 
 

Тема 23. Аксіоми планіметрії. Основні теореми планіметрії. Трикутник та 
його властивості. (4 год.) 
Завдання для самостійної роботи 4 (2 год.) 
1.  Трикутники.  
Література: основна: [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7]. 
Додаткова: [9] 
 

Тема 24. Чотирикутники. Правильні многокутники. Коло. Властивості та 
теореми. (4 год.) 
Завдання для самостійної роботи 4 (2 год.) 
1.  Чотирикутники. Многокутники.  
2.  Трапеція.  
3.  Коло та круг.  
Література: основна: [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7]. 
Додаткова: [9] 
 

Заняття 15. Геометричні перетворення. Задачі на доведення. Задачі на 
побудову. (4 год.) 

 

Тема 25. Геометричні перетворення. Задачі на доведення. Задачі на 
побудову. (4 год.) 
Завдання для самостійної роботи 4 (2 год.) 
1.  Доведення в геометрії.  
2.  Задачі на побудову та доведення.  
3.  Геометричні перетворення на площині.  
4.  Задачі на доведення. 
Література: основна: [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7]. 
Додаткова: [9] 
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Тема 26. Розв’язання складних задач з планіметрії. (4 год.) 
Завдання для самостійної роботи 4 (4 год.) 
1.  Геометричний та аналітичний розв’язок задач.  
2.  Задачі на обчислення.  
3.  Різні задачі.  
Література: основна: [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7]. 
Додаткова: [9] 
 

Заняття 17. Прямі та площини у просторі. (4 год.) 
 

Тема 27. Прямі та площини у просторі. (4 год.) 
Завдання для самостійної роботи (4 год.) 
1.  Аксіоми стереометрії.  
2.  Паралельність у просторі.  
3.  Перпендикулярність прямих і площин.  
Література: основна: [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7]. 

Додаткова: [9] 
 

Заняття 18. Многранники, тіла і поверхні обертання. Координати та 
вектори. Площі фігур. (4 год.) 

 

Заняття 18. Многранники, тіла і поверхні обертання. Координати та 
вектори. Площі фігур. (4 год.) 
Завдання для самостійної роботи (4 год.) 
1.  Многогранники.  
2.  Тіла обертання.  
3.  Координати. Вектори.  
Література: основна: [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7]. 

Додаткова: [9] 
 

Заняття 19. Підсумкова атестація. (4 год.) 
 

Заняття 20. Консультація після підсумкової атестації. (4 год.) 
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ПРИКЛАД ТЕСТУ З КУРСУ «МАТЕМАТИКА» 
 

ЗАВДАННЯ З ВИБОРОМ ОДНІЄЇ ПРАВИЛЬНОЇ ВІДПОВІДІ 
 

Петрик збирає за 21 хвилину 48 яблук, а Іванко за 84 хвилини – 36 яблук. 
Скільки яблук збере Петрик за час, за який Іванко збере 54 яблука? 

А Б В Г Д 
164 190 288 204 244 

 

Обчислити:   2log3log3log 32
2
2 932  . 

А Б В Г Д 
3 –2 –4 6 1 

 

На стороні BC прямокутника ABCD позначено точку М. Знайдіть площу 
чотирикутника AMCD, якщо  
AM = 13 см, AB = 12 см, BD = 20 см. 

А Б В Г Д 
175 184 202 162 156 

 

П’ять кутів многокутника дорівнюють по 0138 , а всі інші – по 0150 . Скільки 
діагоналей можна провести у цьому многокутнику? 

А Б В Г Д 
30 20 25 35 10 

 

Спростити: 3316284  . 
А Б В Г Д 
3  2 0,5 4 –1 

 

Знайдіть кутовий коефіцієнт дотичної до графіка функції  
1
1

2 



x
xxf  у 

точці перетину цього графіка з віссю абсцис. 
А Б В Г Д 
1 0,3 –0,4 0,5 –2 

 

Спростити:  2244 cossincossin  . 
А Б В Г Д 
–1 2 0 0,5 1 

 

У розчині є 40% солі. Якщо додати 120 г солі, то в розчині міститиметься 
70% солі. Скільки  грамів солі було в розчині спочатку? 

А Б В Г Д 
38 52  48 28 50 
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ЗАВДАННЯ НА ВСТАНОВЛЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ 
 

Установіть відповідність між твердженнями про кількість коренів (1 – 4) 
та рівняннями (А – Д), що мають таку кількість коренів. 
 

 1  Жодного кореня  A  3coscos x   
 2  Лише один корінь  Б  5,0log2x  
 3  Лише два корені  B  023 24  xx  
 4  Безліч коренів  Г  7ln 2 x  
    Д  2cos3 x  
 

Дано арифметичну прогресію  na , у якої 24,70 1538  aa . Установіть 
відповідність між елементами цієї прогресії (1 – 4) та їх числовими 
значеннями (А – Д): 
 1  Різниця прогресії d  А  0 
 2  Перший член прогресії 1a  Б  48 
 3  Сума п’яти перших членів 5S  В  −4 
 4  Сума 1614 aa   Г  12 
   Д  2 

 

ЗАВДАННЯ ВІДКРИТОЇ ФОРМИ З КОРОТКОЮ ВІДПОВІДДЮ 
 

Цифри деякого двоцифрового числа поміняли місцями і від цього 
початкове число зменшилося у 2,1  рази. Знайдіть початкове число. 
 
Човен, власна швидкість якого дорівнює 6 км/год., проплив 8 км за течією 
річки на 1 год. швидше, ніж таку саму відстань проти течії річки. Знайдіть 
швидкість течії річки. 
 

Рівняння дотичної до кривої 452  xxy  має вигляд 53  xy . 
Обчислити абсцису точки дотику. 
 
Знайдіть довжину відрізка, який є розв’язком нерівності: 
   219  xxx . 

 

При якому найбільшому цілому значенні параметра a  рівняння 
11 51753   xx aa  має розв’язки? 

 

ЗАВДАННЯ ВІДКРИТОЇ ФОРМИ З РОЗГОРНУТОЮ ВІДПОВІДДЮ 
 

Побудуйте графік функції: 
x

xxxy
23 9 

  
 

Розв’язати систему рівнянь: 
















1

3111
3

zyx
zyx

zyx
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