




1.М] 

Основною метою освітньої галуз 
- опанування учнями системої 

повсякденному житті та майбутній тр] 
освітніми галузями знань і забезпечені 

- формування в учнів наукового 
пізнанні дійсності; 

- інтелектуальний розвиток учн 
інформаційної та графічної культури, г 

- економічне, екологічне, естети 
особистості. 

Освітня галузь структурована 
нерівності; функції; елементи комбіна 
геометричні фігури; геометричні велич 

Освітня галузь "Математика" з< 
природничо-наукового циклу. Це по, 
науках, де вона є не лізше галуззю знан 

Зміст освітньої галузі формуєть 
старшою школою, враховуючи математ 
освітньої галузі "Математика". 

У результаті вивчення елемента 
- будувати математичні моделі р< 

засобами математики; 
- виконувати математичні розраху 

відсотками, складати та розв'язувати за 
- виконувати перетворення вираз 

знаходити допустимі 'значення змінних 
змінних тощо); 

- будувати й аналізувати графіки н 
властивості; 

- розв'язувати рівняння, нерівнос 
рівнянь, нерівностей та їхніх систем; 

- знаходити на рисунках геометри' 
- знаходити кількісні характерне! 

об'єми); 
- розв'язувати найпростіші комбін 
- аналізувати інформацію, що подг 

2ТАІ ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ 

і є: 
о математичних знань, навичок і умінь, не( 
вдовій діяльності, достатніх для успішного оволоді 
гя неперервної освіти; 
світогляду, уявлень про ідеї і методи математик 

ів (логічного мислення і просторової уяви, алг 
ам'ягі, уваги, інтуїції); 
чне, громадянське виховання, формування позич 

?а такими змістовими лініями: числа; вирази; 
гориш; початок теорії ймовірностей та елементи с 
ини. 
ібезпечує успішне вивчення інших дисциплін, 
існюється розширенням сфери застосування маї 
ь, а й потужним методом наукового пізнання. 
:я за принципом наступності між початковою, с 
нчну підготовку учнів початкової школи за змістови 

рноіГ математики абітурієнти повиннізнати та вл 
:альних об'єктів, процесів і явищ та досліджувати 

нки (виконувати дії з числами, поданими в різних ф< 
цачі на пропорції, наближення, обчислення тощо); 
ів (розуміти змістовне значення кожного елемен 
, знаходити числові значення виразів при заданих 

айпростіших функціональних залежностей, дослідя 

гі та їх системи, розв'язувати текстові задачі за л 

іні фігури та встановлювати їхні властивості; 
ики геометричних фігур (довжини, величини куі 

аторні задачі та обчислювати ймовірності випадков 
іна в графічній, табличній, текстовій та інших форм 

>бхідних у 
зня іншими 

з, її роль у 

аритмічної, 

'ЯВНИХ рис 

рівняння і 
:татистики; 

іасамперед 
ематики в 

сновною і 
ми лініями • і; '! 

ііти: 
ці моделі 

)рмах, дії з 

га виразу, 
значеннях 

сувати їхні 

опомогою 

ів, площі, 

их подій; 
ах. 

Назва розділу, теми Слухач повинен знати Предметні вмій 
способи нaвчaJ 

діяльності 

ня та 
ІЬНОЇ 

АЛГЕЕ РА І ПОЧАТКИ АНАЛІЗУ 
Дійсні числа (натуральні, цілі, 
раціональні та ірраціональні), 
їх порівняння та дії з ними. 
Числові множини та 
співвідношення між ними 

- власт 
числам 
- праві 
чисел; 
- ознак 
чисел І 
- праві 
десятю 
- означ 
арифме 

ивості дій із дійсними 
и; 
їла порівняння дійсних 

и подільності натуральних 
іа 2, 3,5, 9. 10; 
ла округлення цілих чисел і 
>вих дробів; 
ення кореня и-го степеня та 
ТИЧНОГО кореня 72-ГО 

- розрізняти види чи 
числових проміжків 
- порівнювати дійсн 
- виконувати дії з ді] 
числами; 
- використовувати о 
подільності; 
- знаходити неповну 
остачу від ділення о, 
натурального числа 

сел та 

і числа; 
ЇСНИМИ 

знаки 

частку та 
щого 
та інше; 



степе 
- вла 
- озн 
цілш 
пока: 
- ЧИС 

- мод 
власт 

:ня; 
хтивості коренів; 
ічення степеня з натуральним, 
і та раціональним 
і пиками:, їхні властивості; 
нові проміжки; 
уль дійсного числа та його 
ивості. 

- перетворювати з 
дріб у десятковий 
нескінченний пері 
десятковий дріб -
звичайний; 
- округлювати цілі 
десяткові дроби; 
- використовувати 
властивості модул. 
розв'язання задач. 

вичайний 
та 
одичний 
У 

числа і 

І Д О 

Відношення та пропорції. 
Відсотки. Основні задачі на 
відсотки. 

- відь 
- осн< 
- озш 
- праї 
розра 

ошення, пропорції; 
)вна властивість пропорції; 
ічення відсотка; 
шла виконання відсоткових 
хунків. 

- знаходити віднон 
у вигляді відсотка, 
від числа, число за 
його відсотка; 
- розв'язувати зада 
відсоткові розраху 
пропорції. 

іення чисел 
відсоток 
значенням 

чі на 
ІКИ та 

Раціональні, ірраціональні, 
степеневі, показникові, 
логарифмічні. 
Тригонометричні вирази та 
їхні перетворення 

- ОЗН£ 

значе 
ЗМІНИ 

- озна 
тотож 
тотож 
- озна 
много 
- прав 
множ< 
много 
- фор? 
- розк 
- озна 
- прав 
алгебр 
- озна 
логарі 
натуре 
- осно 
тотож 
- озна' 
тангеБ 
аргуме 
- осно 
ТОТОЖ] 

- форіу 
- форм 
них. 

чення області допустимих 
зь змінних виразу зі 
ими; 
чення тотожно рівних виразів, 
ного перетворення виразу, 
ності; 
чення одночлена та 
члена; 
ила додавання, віднімання і 
шня одночленів та 
членів; 
іули скороченого множення; 
пад многочлена на множники; 
чення алгебраїчного дробу; 
ила виконання дій із 
іаїчними дробами; 
іення та властивості 
[фма, десятковий і 
ільний логарифми; 
вна логарифмічна 
гість; 
іення синуса, косинуса, 
са, котангенса числового 
;нту; 
зна тригонометрична 
гість та наслідки з неї; 
ули зведення; 
ули додавання та наслідки з 

- виконувати тотоя 
перетворення раціс 
ірраціональних, ст« 
показникових, 
логарифмічних, 
тригонометричних 
знаходити їх число 
значення при задан 
значеннях змінних. 

сні 
нальних, 
шеневих, 

виразів та 
зе 
их 

РІВШ ІННЯ, НЕРІВНОСТІ ТА ЇХ СИСТЕ МИ 
Лінійні, квадратні, раціональні, 
ірраціональні, показникові, 
логарифмічні, 
тригонометричні рівняння, 
нерівності та їх системи. 
Застосування рівнянь, 
нерівностей та їх систем до 
розв'язування текстових задач. 

- рівня 
означе 
рівнян 
- нерів 
означе 
однієк 
- озна1-
рівнян 

ННЯ 3 однією змінною, 
ння кореня (розв'язку) 
ня з однією змінною; 
ність 3 однією змінною, 
ння розв'язку нерівності 3 
змінною; 
ення розв'язку системи 
> з двома змінними та методи 

- розв'язувати рівня 
нерівності першого 
другого степенів, а ' 
рівняння і нерівносі 
зводяться до них; 
- розв'язувати систе 
рівнянь і нерівносте 
першого і другого С' 

ння і 
та 
гакож 
ї, що 

ми 
й 
гепенів, а 



їх ро 
- ріві 
та їх 
- мет 
раціо 
гюка: 
тригс 

ш'язань; 
юсильні рівняння, нерівності 
системи; 
оди розв'язування 
нальних, ірраціональних, 
;никових, логарифмічних, 
•нометричних рівнянь. 

також ті, що зводя 
- розв'язувати ріві 
нерівності, ЩО МІС' 
степеневі, показнн 
логарифмічні та 
тригонометричні в 
- розв'язувати ріві 
містять тригономе 
вирази; 
- розв'язувати ірра 
рівняння; 
- застосовувати заі 
методи та прийом* 
(розкладання власт 
функцій) у процесі 
розв'язування рівн 
нерівностей та сис 
- користуватися грі 
методом розв'язувс 
дослідження рівняі 
нерівностей та сис: 
- застосовувати рів 
нерівності та систе: 
розв'язування текс 
задач; 
- розв'язувати рівні 
нерівності, що міст 
під знаком модуля; 
- розв'язувати рівні 
нерівності та систеї 
параметрами. 

гься до них; 
ІЯННЯ і 

гять 
кові, 

ирази; 
[ЯННЯ, щ о 

гричні 

ціональні 

альні 

ивостей 

янь, 
гем; 
іфічним 
іння і 
ІЬ, 

~ем; 
няння, 
ми до 
гових 

ІННЯ і 

ять змінну 

ІННЯ, 

ЛИ 3 

ФУНКЦІЇ 
Лінійні, квадратичні, 
степеневі, показникові, 
логарифмічні та 
тригонометричні функції, їх 
основні властивості. Числові 
послідовності. 

- озна 
визна1 

функц 
- спос 
ОСНОВІ 

функц 
- озна1 

задане 
- озна1 

геомеї 
- форй 
та геог 
- форіу 
арифм 
прогре 
- форд/ 
геомеї 
знамеь 

іення функції, область 
іення, область значень 
ії, графік функції; 
зби задавання функцій, 
п властивості та графіки 
ій, указаних у назві теми; 
тення функції, оберненої до 
ї; 
іення арифметичної та 
ричної прогресій; 
[ули п-то члена арифметичної 
іетричної прогресій; 
ули суми п перших членів 
етичної та геометричної 
сій; 
ула суми нескінченої 
ричної прогресії зі 
[НИКОМ | Я І < 1 

- знаходити області 
визначення, област: 
функції; 
- досліджувати на г 
(непарність), період 
функцію; 
- будувати графіки 
елементарних функ 
вказаних у назві тед 
- встановлювати ВЛІ 
числових функцій,: 
формулою або граф 
- використовувати 
перетворення графі 
функцій; 
- розв'язувати зада1 

арифметичну та reo 
прогресії. 

> 

? значень 

арність 
(ИЧНІСТЬ 

цій, 
ї й ; 
1СТИВОСТІ 

іаданих 
іком; 

<ів 

і на 
метричну ї 

Похідна функції, її 
геометричний та фізичний 
зміст. Похідні елементарних 
функцій. Правила 
диференціювання 

- рівня 
функц 
- озна1 

точці; 
- фізи1 

ння дотичної до графіка 
ї в точці; 

[ення ПОХІДНОЇ функції в 

ний та геометричний зміст 

- знаходити кутовиі 
коефіцієнт і кут нах 
дотичної до графіка 
точці; 
- знаходити похідні 

злу 
функції в 



похід 
- таб 
функ 
- пра 
суми 
функ 
- пра 
скла; 

тої ; 
яйця похідних елементарних 
цій; 
вила знаходження похідної 
, добутку, чаютки двох 
цій; 
вило знаходження похідної 
іеної функції. 

елементарних фун 
- знаходити число 
похідної функції в 
заданого значення 
- знаходити похіді 
добутку і частки д 
функцій; 
- знаходити похіді 
складеної функції; 
- розв'язувати задг 
використанням 
геометричного та 
змісту похідної. 

кцій; 
ве значення 
точці для 
аргументу; 
іу суми, 
BOX 

ty 

ІЧІ 3 

[Язичного 

Дослідження функції за 
допомогою похідної. Побудова 
графіків функції 

- ДОС 
(спад 
інтег 
- Ta6j 
- пра 
- фор 

гатня умова зростання 
ання) функції, визначеного 
зала, криволінійної трапеції; 
іиця первісних функцій; 
шла знаходження первісних; 
мулаї Ньютона-Лейбніца. 

- знаходити первіс 
використовуючи її 
властивості; 
- застосовувати фо 
Ньютона-Лейбніца 
обчислення визнач 
інтеграла; 
- обчислювати пло 
криволінійної трап 
допомогою інтегра 
- розв'язувати найї 
прикладні задачі, п 
зводяться до знахо, 
інтеграла. 

«У, 
основні 

рмулу 
для 

еного 

щу 
еції за 
па; 
[ростіші 
[0 
ркення 

ЕЛЕМ 
ПОЧАТКИ ТЕОРІЇ ЙМС 

ЕНТИ КОМБІНАТОРИКИ, 
ВІРНОСТЕЙ ТА ЕЛЕМЕНТИ СТАТИСТИКИ 

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

характеристики 

- озна 
повто 
- ком( 
добут 
- клас 
події, 
підра> 
- озна 
харак' 
вибірі 
значеі 
- граф 
інші ф 
інфорі 

ченвя перестановки (без 
рень); 
їінаторні правила суми та 

ичне означення ймовірності 
найпростіші випадки 
:унку ймовірностей подій; 
тення вибіркових 
геристик рядів даних (розмах 
:и, мода, медіана, середнє 
шя); 
ічна, таблична, текстова та 
орми подання статистичної 
•іації. 

- розв'язувати найп 
комбінаторні задач 
- обчислювати в 
найпростіших випа 
ймовірності випадк 
подій; 
- обчислювати та аі 
вибіркові характері 
рядів даних (розмах 
мода, медіана, сере; 
значення). 

ростіші 
і; 

цках 
ових 

галізувати 
[СТИКИ 
: вибірки, 
дає 

ГЕОМЕТРІЯ 
Найпростіші геометричні 
фігури на площині та їх 
властивості 

-

- поня 
відрізі 
- аксіо 
- сумі) 
бісект 
- власі 
вертик 
- власі 
- napaj 
прямі; 
- перш 

гтя точки і прямої, променя, 
:а, ламаної, кута; 
ми планіметрії; 
кні та вертикальні кути, 
зиса кута; 
'ивості суміжних та 
альиих кутів; 
ивості бісектриси кута; 
[ельні та перпендикулярні 

:ндикуляр і похила, 

- застосовувати озн 
ознаки та властивос 
найпростіших геомс 
фігур до розв'язуваї 
планіметричних зад 
задач практичного з 

ічення, 
ті 
ггричних 
:ня 
ач та 
місту. 



серед 
ВІДС1 

- озн 
- тео 
теор( 

щнний перпендикуляр, 
ань від точки до прямої; 
аки паралельності прямих; 
рема Фалеса, узагальнена 
;ма Фалеса. 

Коло та круг - кол 
- цен 
власі 
- вла 
переч 
- ДОТ 

о, круг та їх елементи; 
тральні, вписані кути та їх 
ивості; 
хтивості двох хорд, що 
знаються; 
ячна до кола та її властивості. 

- застосовувати на 
до розв'язування 
планіметричних за 
задач практичного 

5уті знання 

дач та 
змісту. 

Трикутники - вид 
власт 
- озн; 
- мед 
трик) 
- ТЄО| 

трик) 
- нері 
- сере 
власт 
- КОЛ( 

трику 
трику 
- теор 
відріз 
- спів; 
кутам 
- теор 
- теор 

и трикутників та їх основні 
ивості; 
іки рівності трикутників; 
іана, бісектриса, висота 
тника та їх властивості; 
>ема про суму кутів 
тника; 
вність трикутника; 
дня лінія трикутника та її 
хвості; 
>, описане навколо 
тника, і коло, вписане в 
гник; 
ема Піфагора, пропорційні 
ки прямокутного трикутника; 
відношення між сторонами і 
и прямокутного трикутника; 
ема синусів; 
зма косинусів. 

- класифікувати тр 
за сторонами та ку 
- розв'язувати три» 
- застосовувати озі 
властивості різних 
трикутників до роз 
планіметричних за 
задач практичного 
- знаходити радіусі 
описаного навколо 
трикутника, і кола, 
у трикутник. 

икутники 
гами; 
утники; 
іачения та 
видів 
в'язування 
цач та 
змісту; 
і кола, 

вписаного 

Чотирикутник - чоти 
- пара 
- озна 
- пряіу 
трапеї 
- серед 
власті: 
- впис 
кола ч 

рикутник та його елементи; 
пелограм та його властивості; 
ки паралелограма; 
окутник, ромб, квадрат, 
ця та їх властивості; 
щя лінія трапеції та її 
вість; 
ані в коло та описані навколо 
отирикутники. 

- застосовувати озн 
ознаки та властивос 
видів чотирикутник 
розв'язування 
планіметричних зал 
задач практичного: 

імення, 
ті різних 
ів до 

ач та 
місту. 

Многокутники - мног 
опуклі 
- пери 
- сума 
МНОГО! 

- праві 
власти 
- ВПИСІ 

колам 

окутник та його елементи, 
їй многокутник; 
метр многокутника; 
кутів опуклого 
сутника; 
ІЛЬІІИЙ многокутник та його 
вості; 
ші в коло та описані навколо 
ногокутники. 

- застосовувати озн; 
властивості многою 
розв'язування 
планіметричних зад 
задач практичного з 

ічення та 
'ТНИКІВ д о 

ач та 
місту. 

Геометричні величини та їх 
вимірювання 

. 

- довж 
дуги; 
- вели1 

кутів; 
- перш 
- форм 
трикут 

ина відрізка, кола та його 

шна кута, вимірювання 

•іетр многокутника; 
ули для обчислення площі 
ника, паралелограма, ромба. 

- знаходити довжин 
відрізків, градусні т< 
міри кутів, площі 
геометричних фігур 
- обчислювати довж 
та його дуг, площу к 
кругового сектооа: 

а 
і радіанні 

ину кола 
руга, 



квад 
мног 
сектс 

зата, трапеції, правильного 
окутника, круга, кругового 
>ра 

- використовувати 
площ геометричні 
розв'язування 
планіметричних зг 
задач практичного 

формули 
їх фігур до 

ідач та 
змісту. 

Координати та вектори на 
площині 

- пря 
ІІЛОП 
- фор 
між і 
обчи 
відрі 
- ріві 
- ПОН 
КОЛІН 
вектс 
- ДОД 
множ 
- розі 
некої 
- скат 
його 
- фор 
між в 
коорл 
- умо 
перпе 
задан 

мокутна система координат на 
[ині, координата точки; 
•мула для обчислення відстані 
(вома точками та формула для 
ілення координат середини 
жа; 
[яння прямої та кола; 
яття вектора, довжина вектора, 
еарні вектори, координата 
ра; 
івання, віднімання векторів, 
енші вектора на число; 
:лад вектора за двома 
інеарними векторами; 
[ярний добуток векторів та 
властивості; 
мула для знаходження кута 
зкторами, що задані 
инатами; 
зи колінеарності та 
ндикулярності векторів, що 
координатами. 

- знаходити коорд 
середини відрізка 
між двома точкамі 
- складати рівняні 
рівняння кола; 
- виконувати дії з: 
- знаходити скаляї 
добуток векторів; 
- застосовувати ко 
вектори до розв'яз; 
планіметричних за 
задач практичного 

инати 
га відстань 
і; 
я прямої та 

зекторами; 
»ний 

ординати і 
рвання 
дач та 
змісту. 

Геометричні перетворення - оснс 
геоме 
ПЛОЩ] 
точки 
парал 
перет] 
гомот 
- озна 
- відн 

івні види та зміст 
гричних перетворень на 
іні (рух, симетрія відносно 
і відносно прямої, поворот, 
гльне перенесення, 
зорення подібності, 
гтія); 
ки подібності трикутників; 
шіення площ подібних фігур. 

- використовувати 
властивості основи 
геометричних пере' 
ознаки подібності 
трикутників до розі 
планіметричних за; 
задач практичного: 

их видів 
гворень, 

з'язуванн 
щч та 
змісту. 

я 

СТЕРЕОМЕТРІЯ 
Прямі та площини у просторі - акск 

- взаег 
простс 
прост« 
- озна 
прямо 
- пара 
- озна] 
прямо 
- прое 
ортогс 
- прям 
три пе 
- вщст 
точки 
парале 
парале 
парале 

•ми і теореми стереометрії; 
іне розміщення прямих у 
>рі, прямої та площини у 
)рі; площин у просторі; 
ш паралельності прямих, 
ї і площини, площин; 
іельне проектування; 
си перпендикулярності 
і і площини, двох площин; 
щія похилої на площину, 
нальна проекція; 
а та обернена теореми про 
рпендикуляри; 
ань від точки до площини, від 
цо прямої, від прямої до 
льної їй площини, між 
льними прямими, між 
льними площинами, між 1 

- застосовувати озн 
ознаки та властиво« 
паралельних і 
перпендикулярних 
площин до розв'язу 
стереометричних 3£ 
задач практичного: 
- знаходити зазначе 
та величини кутів у 

ачення, 
ті 

прямих і 
вання 
дач та 
.місту; 
ні відстані 
просторі. 



мимс 
- озн 
- кут 
плой 

ібіжними прямими; 
ака мимобіжності прямих; 
між прямими, прямою та 
[иною, площинами. 

Многогранники, тіла і поверхні 
обертання 

- дво 
ДВОГ| 
- мне 
ОСНОІ 
приз? 
зрізаі 
- тіла 
елеме 
повер 
конус 
- пер( 
оберт 
- ком 
- фор 
повер 
тіл об 

гранний кут, лінійний кут 
іанного кута; 
гогранники та їх елементи, 
ші види многогранників: 
іа, паралелепіпед, піраміда, 
іа піраміда; 
і поверхні обертання та їх 
нти, основні види тіл і 
хонь обертання: циліндр, 

зрізаний конус, куля, сфера; 
:різи многогранників та тіл 
ання площиною; 
5інації геометричних тіл; 
мули: для обчислення площ 
хонь , об'ємів многогранників і 
ертання. 

- розв'язувати зада 
обчислення площ 
та об'ємів геометрі 
- встановлювати ЗІ 
розгорткою повер> 
геометричного ТІЛІ 
- застосовувати озі 
властивості основ? 
многогранників, ті 
поверхонь обертан 
розв'язування 
стереометричних 3 
задач практичного 

чі на 
юверхонь 
ічних тіл; 
і 
:ні вид 
і; 
ичення та 
их видів 
п і 
ня до 

здач та 
змісту. 

Координати та вектори у 
просторі 

- пряі\ 
прост 
- форі 
МІЖ Д] 
обчис 
відріз 
- поня 
колінє 
коорд 
- дода 
множс 
- скал, 
його в 
- форіУ 
між ве 
коорді 
- умов 
перпеї 
задані 

юкутна система координат у 
арі, координати точки; 
іула для обчислення відстані 
юма точками та формула для 
иення координат середини 
<а; 
ття вектора, довжина вектора, 
арні вектори, рівні вектори, 
знати вектора; 
вання, віднімання векторів, 
ння вектора на число; 
ірний добуток векторів та 
ластивості; 
[ула для знаходження кута 
кторами, що задані 
інатами; 
и колінеарності та 
щикулярності векторів, що 
координатами. 

- знаходити коорди 
середини відрізка т 
між двома точками 
- виконувати дії з в 
- знаходити скалярі 
добуток векторів; 
- застосовувати коо 
вектори до розв'язу 
стереометричних 3£ 
задач практичного 

нати 
а відстань 

акторами; 
іий 

рдинати і 
зання 
дач та 
імісту. 

РОЗДІЛ 1. Арифметика. Алгебра і по' 
Тема 1. Арифметичні дії з дробовими ч] 
Тема 2. Тотожні перетворення алгебра!'1 

1 .Властивості степенів та арифмети1-
2.Спрощення ірраціональних алгебр 
3.Багаточлени, представлення багате 
4.Перетворення алгебраїчних виразі] 

Тема 3. Алгебраїчні рівняння. 
1. Знаходження коренів степеневих 
2. Раціональні рівняння. 
3. Ірраціональні рівняння. 
4. Рівняння, що містять невідоме пі, 
5. Системи алгебраїчних рівнянь. 

ЗМІСТ ТЕМ КУРСУ 

іатки аналізу 
зелами, 
іних виразів, 
[них коренів, 
іїчних виразів. 
члена у вигляді добутку багаточленів. Теорема Віє-
І, що містять знак абсолютної величини. 

рівнянь. 

ї знаком абсолютної величини. 

:а. 



Тема 4. Показникові та логарифмічні 
1. Властивості показникової та ло 
2. Властивості логарифмів (основ 

та частного, формула переходу 
3. Перетворення логарифмічних 
4. Зведення показникового або 

Логарифмування та потенціюва 
5. Системи показникових та лога 

рівняння. 
гарифмічної функцій. 
на логарифмічна тотожність, формула для логарифму добутку 
до нової основи), 

^иразів. 
логарифмічного рівняння до алгебраїчногс 

.ння. 
ірифмічних рівнянь. 

РОЗДІЛ 2. Тригонометрія 
Тема 5. Тотожні перетворення тригоно 

1. 
2. 
3. 
4. 

Графіки тригонометричних фу 
Співвідношення між тригономе 
Тригонометричні функції ВІД С} 
Формули подвійного аргумент 
суми у добуток. Формули добуті 

5. Представлення через тангенс по 
Тема 6. Тригонометричні рівняння. 

1. Найпростіші тригонометричні рі 
2. Метод розкладання на множник: 
3. Однорідні рівняння. 
4. Системи тригонометричних рівн 

Тема 7. Обернені тригонометричні фун 

метричних виразів. 
'НКЦІЙ. 

тричними функціями одного й того ж аргументу. 
,гми двох кутів. 

Формули половинного аргументу. Формули 
ку тригонометричних функцій, 
їловинного аргументу. Формули зведення. 

вняння. 
:и та введення нової змінної. 

1 
2. 
3. 
4. 
5. 

Визначення обернених тригоном 
Графіки обернених тригонометр 
Головні значення обернених три 
Вирази одних обернених тригон 
Рівняння, що містять обернені т 

РОЗДІЛ 3. Елементи математичного 
Тема 8. Границі функцій. 

1. Види невизначеностей. 
2. Нескінченно малі величини. Екв 
3. Основні еквівалентності. 

РОЗДІЛ 4. Нерівності. 
Тема 9. Нерівності. 

1. Раціональні нерівності. Метод інтервалів. 
Ірраціональні нерівності. 
Показникові та логарифмічні нерівності. 
Тригонометричні нерівності. 
Рівняння та нерівності з парамет 
Нерівності, що містять складні 
Область визначення функції. 
Система нерівностей. 

Тема 10. Похідна. 
1. Похідна основних елементарних 
2. Правила диференціювання суми 
3. Диференціювання складної функ 

Тема 11. Дослідження функцій без заст 

2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Побудова графіку функції шляхо 
"Додавання" та "множення" функ: 
Обернена функція. 
Логарифм від функції. 
Функції, що містять знак абсолютної величини. 

перетворення 

[ЯНЬ. 

КЦ11. 

етричних функцій, 
ичних функцій, 
гонометричних функцій, 
ометричних функцій через інші, 
зигонометричні функції. 

аналізу. 

івалентні нескінченно малі. 

рами. 
функції та знак абсолютної величини. 

функцій. 
добутку та часного двох функцій, 

дії. 
зсування похідної, 
м перенесення початку координат, 
дій. 

рівняння. 



Тема 12. Побудова графіків функцій і 
1. Область визначення функції. 
2. Асимптоти функції (вертикальні 
3. Дослідження на екстремум. 
4. Інтервали зростання та спаданг 
5. Найбільше та найменше значен 
6. Опуклість та угнутість. 

Тема 13. Послідовності. 
1. Границі послідовностей. 
2. Арифметичні та геометричні щ 

Тема 14. Елементи комбінаторики. 
Тема 15. Елементи теорії ймовірності. 

РОЗДІЛ 5. Геометрія (Планіметрія). 
Тема 16. Планіметрія. 

Площа трикутника. 
Теорема косинусів. Теорема син 
Прямокутний трикутник. Рівної 
Чотирикутник. Паралелограм. Р 
Правильний многокутник. 
Коло. Круг. Сектор. 

1. 
2. 
3. 
4. 

5. 

усів. 
сторонній трикутник. 
омб. Прямокутник. Квадрат. Трапеція. Описаний многокутник. 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

1. Афанасьева О.M., Бродський Я. 
клас : Підручник. - Тернопіль: Навчалі 

2. Афанасьева О.М., Бродський 
Підручник. - Тернопіль: Навчальна кни 

3. Афанасьева О.М., Бродський Я 
клас : Підручник. - Тернопіль: Навчаль 

4. Бевз Г.П. Алгебра і початки а; 
закладів. - К.: Освіта, 2005. - 255 с. 

5. Бевз Г.П. та інші. Геометрія : П 
К.: Вежа, 2004.-224 с. 

6. ГрималюкВ.П. Математика для 
7. Єрмакова O.A. Математика : H 

«Україна», 2006. - 178 с. 
8. Нелін Є.П. Алгебра і початки 

навчальних закладів. - X.: Світ дитинст: 
9. Нелін Є.П. Алгебра і початки 

навчальних закладів. - X.: Світ дитинст 
10. Овчинников П.П., Яремчик Ф 

592 с. 
11. Тадеєв В.О. Геометрія 11 клас 

480 с. 
12. Тадеєв В.О. Геометрія 10 клас 

384 с. 
13. Шкіль М.І., Колесник Т.В., X 

поглибленим вивченням математики в 
14. Шкіль М.І., Слєпкань З.І., Дуби 

загальноосвітніх навчальних закладів. -
15. Шкіль М.І., Слєпкань Зі. , Дуба: 

загальноосвітніх навчальних закладів. 
16. Шкіль М.І., Колесник Т.В., Xik 

поглибленим вивченням математики в 

І застосуванням похідної. 

і, горизонтальні, похилі). 

я функції, 
ня функції. 

огресп. 

10 

.е., Павлов О.Л., Сліпенько А.К. Алгебра і початки 
•на книга - Богдан, 2004. - 456 с. 
Я.С., Павлов О.Л., Сліпенько А.К. Геометрія 
та - Богдан, 2005. - 288 с. 
.С., Павлов О.Л., Сліпенько А.К. Алгебра і початки 
на книга - Богдан, 2004. - 384 с. 
іалізу : Підручник для 10-11 кл. загальноосвітніх 

ідручник для 10-11 кл. загальноосвітніх навчальних 

вступників до вузів : Навчальний посібник. - К.; 2С 
авч. посібник / За наук. ред. В.М. Назаренка. - К.: "V 

аналізу : Дворівневий підручник для 11 класу загаль 
ва, 2005. - 392 с. 

^налізу : Дворівневий підручник для 10 класу загаль 
ва, 2004. - 432 с. 
.П, Михайленко В.М. Вища математика. - К,: Техні: 

: Підручник. - Тернопіль: Навчальна книга - Богд 

: Підручник. - Тернопіль: Навчальна книга - БОГДІ 

: Підручник л 
2004.-318 с. 
: Підручник дд 

мара Т.М. Алгебра і початки аналізу 
середніх закладах освіти. - К.: Освіта, 

:нчук О.С. Алгебра і початки аналізу 
К.: Зодіак - ЕКО, 2002. - 272 с. 
:нчук О.С. Алгебра і початки аналізу: Підручник дл 
К.: ЕКО, 2006.-384 с. 
tapa Т.М. Алгебра і почаїтки аналізу : Підручник д 

середніх закладах освіти. - К.: Освіта, 2001. — 311 с. 

аналізу. 10 

-11 клас : 

аналізу. 11 

навчальних 

закладів. -

01.-328 с. 
ніверситет 

НООСВ1ТН1Х 

ноосвітніх 

ка, 2000. -

ан, 2004. -

ан, 2003. -

ля 10 кл. з 

я 10 класу 

я 11 класу 

дя 11 кл. з 


