
МІНІСТЕРСТВО  ОСВІТИ  І  НАУКИ  УКРАЇНИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Математика  
Методичні вказівки до практичних робіт  

 

 

 

для студентів І курсу 

всіх напрямів підготовки  

денної форми навчання 

 

 

 

 

 

Любешів 2018 

 

УДК  



 
2 

М 

До друку___________Голова Навчально-методичної ради Луцького НТУ. 

        (підпис) 

Електронна копія друкованого видання передана для внесення в 

репозитарій Луцького НТУ________________директор бібліотеки. 

                                             (підпис) 

Затверджено  Навчально–методичною радою Луцького національного 

технічного університету, протокол № _____ від _______ 2018 р. 

Рекомендовано до видання  методичною радою Любешівського 

технічного коледжу Луцького НТУ, протокол № ______ від ______ 2018 

р. 

Розглянуто і схвалено на засіданні циклової комісії педпрацівників 

математичних та природничо-наукових дисциплін Любешівського 

технічного коледжу Луцького НТУ, прот. № ______ від ______ 2018 р. 

Укладач:__________М.В.Баховська 

                         (підпис) 

Рецензент:    __________ 

                          (підпис) 

 

Відповідальний  

за випуск:                _________ Т.П. Кузьмич, методист коледжу 

                                    (підпис) 

Математика [Текст]:  методичні вказівки до практичних  робіт для 

студентів 1 курсу всіх напрямів підготовки, денної форми навчання/ 

уклад. М.В.Баховська– Любешів: Любешівський ТК Луцького НТУ, 2018. 

–  58с.  

 

Видання містить методичні вказівки до практичних робіт, перелік 

рекомендованої літератури. Призначене для студентів всіх напрямів 

підготовки денної форми навчання. 

   

М.В.Баховська, 2018 

 

               Приклади розв’язування практичних завдань 



 
3 

Ірраціональні рівняння 

   Знайти розв'язок рівняння 

 
Розв'язання:Знаходимо область допустимих значень  

 
Підносимо обидві частини рівняння до квадрату та розв'язуємо  

 

 
Отримали один розв'язок x=3. 

  

Приклад 2. Знайти розв'язок рівняння 

 
Розв'язання:ОДЗ для рівняння заходимо з нерівності 

 

 
Розкриваємо ірраціональність рівняння та знаходимо корінь 

 

 
Він належить області допустимих значень, тобто – є розв'язком. 

  

Приклад 3. Розв'язати рівняння  

 
Розв'язання:Знаходимо область допустимих значень 
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ОДЗ:  

За описаною схемою підносимо обидві частини до квадрату, щоб 

позбутися ірраціональності. 

 
Переносимо всі доданки, крім коренів, в праву частину та спрощуємо 

 
Для розкриття ірраціональності знову виконуємо піднесення до квадрату 

та спрощення 

 

 

 

 
Отримали квадратне рівняння, корені якого знаходимо з допомогою 

дискримінанта  

 

 

 
Другий корінь не належить області допустимих значень. Цю перевірку 

потрібно виконувати завжди, інакше отримаєте більше коренів ніж 

потрібно, причому вони не задовільнятимуть вихідне рівняння. 

Отже, розв'язком буде одне значення x=4. 

Ірраціонаьні рівняння середньої складності 

Приклад 4. Розв'язати рівняння 

 
Розв'язання: Область допустимих значень для даного рівняння в простий 

спосіб знайти не вдасться, тому виконаємо розв'язання, після чого 

перевіримо підстановкою отримані корені.  

Підносимо обидві частини рівняння до квадрату 

 

 
Даний вираз більшість з Вас спростила би на x та підносила до 
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квадрату. Але це було б неправильно. 

На x ділити можна коли він приймає ненульове значення. В даному 

випадку x=0 буде розв'язком рівняння, в чому легко перконатися 

 
Після того, як ми це врахували можна продовжувати обчислення 

 

 

 
Виконуємо перевірку  

 
Отримали два корені рівняння x=0, x=6. 

  

Приклад 5. Знайти розв'язок рівняння 

 
Розв'язання: Підносити до квадрату обидві сторони в подібних рівняннях 

не потрібно. Для спрощення робимо заміну 

 
Рівняння перетвориться на наступне 

 
Множимо на змінну y і переписуємо у вигляді квадратного рівняння 

 
Теорема Вієта дає нам два однакові корені  

 
 

Повертаємося до заміни та знаходимо розв'язок 

 

 
Значення x=5/3 задовільняє рівняння. 
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Приклад 6. Знайти розв'язок ірраціонального рівняння 

 
Розв'язання: Хочете чи ні, а такі приади обчислюють піднесенням до кубу 

обидвох сторін, тому пригадуємо формуи скороченого множення та 

знаходимо 

 

 

 
Варто зазначити, що вираз у дужках відповідає правій стороні заданного 

рівняння. В подібних прикладах такі ситуації зустрічаються часто, тому 

будьте уважними при розв'язанні. Робимо підстановку 

 
Прирівнюємо кожен з множників до нуля, та розв'язуємо 

 

 

 
Перевірку спробуйте виконати самостійно. Вона покаже, що всі три 

знайдені значення перетворюють рівняння в тотожність. 

 
Остання частина легка і зрозуміла багатьом, проблемою залишається 

побачити, що доданки у третьому рядку рівні правій стороні рівняння. 

Ящо цього не робити, то доведеться обчилювати хоч і не складне, проте 

ще одне ірраціональне рівняння. 

  

Приклад 7. Знайти розв'язок ірраціонального рівняння  

 
Розв'язання: Такий тип рівнянь придуманий для неуважних студентів. 

При спокійному аналізі можна побачити наступну закономірність 

 
Стандартне піднесення до квадрату в даному випадку було довшим і 



 
7 

складнішим шляхом до відшукання розв'язків. Із дужок отримаємо 

значення 

 
Спрощуємо вихідне рівняння та підносимо до квадрату 

  

 

 
До отриманого квадратного рівняння обчислюємо дискримінант 

 
Корені рівняння знаходимо за формулою  

 

 
Таким чином встановлено, що подібні рівняння можуть мати до трьох 

розв'язків 

 

 

Тригонометричні рівняння 

 
Оскільки   парна функція, то 

 

 

 
 

Степенева функція 

 
За означенням 
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Показникова функція 

 

 1.   

 

 

  2.  

    

 

Логарифмічна функція 

 

 1.   

 

 2.   

   Оскільки  0,2   

   Відповідь: (0; 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 1. Дійсні числа. Відсоткові розрахунки. Числові функції. Графік 

функції  Практична робота 1.1 
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Варіант 1  

1. Яка з нерівностей є правильною? 

А)  ; Б)   В)  

 Г) . 

2. Із пшениці одержують 80% борошна. Скільки пшениці потрібно 

змолоти, щоб отримати 160 кг борошна? 

3. У яку суму перетвориться 8000грн. через три роки, якщо банк виплачує 

21% річних? 

4. Спростіть вираз +  

Варіант 2 

1. Яка з нерівностей є правильною?  

A)  ; Б) ;  В ; 

 Г) . 

2. Із жита одержують 75% борошна. Скільки жита потрібно змолоти, щоб 

отримати 150 кг борошна? 

3. У яку суму перетвориться 6000 грн. через три роки, якщо банк 

виплачує 22% річних? 

4. Спростіть вираз . 

 

Варіант 3 

1. Яке з чисел 1,2; ; -2,5;  є найбільшим? 
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А) ;  Б) 1,2;  В) -2,5;  Г)  1 . 

2. Скільки сухої ромашки можна одержати із 60кг свіжої, якщо вона при 

сушінні втрачає 84% своєї маси? 

3. Ощадний банк виплачує 23,5% річних. Скільки грошей виплатить банк 

через 2 роки, якщо початковий вклад становить 4500 грн? 

4. Спростіть вираз , якщо a . 

Варіант 4 

1. Яке з чисел ; -1,8; -0,85; є найменшим? 

A) 1 ;  Б) ;  В) -1,8;  Г) -0,85; 

2. Скільки сухого липового цвіту можна одержати із 70 кг свіжого, якщо 

він при сушінні втрачає 75% своєї маси? 

3. Ощадний банк виплачує 22,4% річних. Скільки грошей виплатить банк 

через 2 роки, якщо початковий вклад становить 6400 грн? 

4. Спростіть вираз  . 

 

Практична робота 1.2 

Варіант 1 

1. Вкажіть графік функції: 

a) ; 

б) . 

2. Знайдіть область значення функції: 
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a) ;    б) . 

3. Побудуйте графік функції  

4. Знайдіть нулі функції: 

a) ;   б) . 

Варіант 2 

1. Вкажіть графік функції: 

a) ; 

б) . 

2. Знайдіть область значення функції: 

а) ;     б)  . 

3. Побудуйте графік функції   

4. Знайдіть нулі функції:  

а) ;    б) . 

Варіант 3 

1. Знайдіть значення функції  якщо . 

а) 25;  б) -5;  в) 5;  г) 15. 

2. Побудуйте графік функції . Знайдіть координати точки 

перетину графіка з віссю абсцис; віссю ординат. 

3. Побудуйте графіки функції . Знайдіть координати 

точок перетину цих функцій. 
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4. Знайдіть множину значень функції: 

a) ;  

б) . 

Варіант 4 

1. Знайдіть значення функції  якщо . 

а) 10;  б) 24;  в) -8;  г) 8. 

2. Побудуйте графік функції  . Знайдіть координати точки 

перетину графіка з віссю абсцис; віссю ординат. 

3. Побудуйте графіки функції . Знайдіть координати 

точок перетину цих функцій. 

4. Знайдіть множину значень функції: 

a ) ;         . 

Практична робота 1.3 

Варіант  1 

1. Запишіть число  у вигляді дробу , де  

а) ;  б) ;  в) ;  г) . 

2. Розмістіть числа -2,5; -3,1; 0,8;  ;  у порядку зростання 

а) -3,1; -2,5; 0,8; ; 1,25;  б) -3,1; -2,5;  0,8; 1,25; 

в) -2,5; -3,1; 0,8; 1,25; ;  г) -3,1; -2,5; 0,8; 1,25; . 

3. Порівняйте числа . 
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а) ;  б) ;  в) ;  г) . 

4. Морський окунь містить 5.8% жирів скільки жирів міститься  в 20 кг 

морських окунів? 

5. У виробах взяли участь 348 із 380 виборців села. Скільки відсотків 

виборців взяли участь у виборах? 

6. Знайдіть область значення функції . 

7. Знайдіть значення функції . 

8. Знайдіть множину значень функції . 

9. Знайдіть нулі функції . 

10. Побудуйте графік функції . 

11. Вкладник вніс до банку 4000 грн. під 19% річних. На скільки більше 

грошей від внесеної суми він зможе одержати через 3 роки? 

12. Знайдіть область визначення функції . 

Варіант 2 

1. Запишіть число 2,4 у вигляді дробу , де  

а) ;  б) ;  в) ;  г) . 

2. Розмістіть числа ; -2,7; -0,8;  ; 1  у порядку спадання. 

а) ; ; 1 ; -2,7; -0,8;   б) ; ; 1 ; -0,8; ; 

в) ; -0,8; 1 ; ; ;   г) ; ; 1 ; -0,8; . 

3. Порівняйте числа   і . 
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а) ;  б) ;  в) ;  г) . 

4. Яблука сорту «Антонівка» містять 10,7% цукру. Скільки цукру 

міститиметься у 30 кг таких яблук? 

5. У виробах взяли участь 597 із 800 виборців села. Скільки відсотків 

виборців взяли участь у виборах? 

6. Знайдіть область значення функції . 

7. Знайдіть значення функції . 

9. Знайдіть нулі функції . 

10. Побудуйте графік функції . 

11. Вкладник вніс до банку 5000 грн  під 19% річних. На скільки більше 

грошей від внесеної суми він зможе одержати через 3 роки? 

12. Знайдіть область визначення функції  . 

Варіант 3 

1. Розмістіть числа 3; 3 ; 3,75; -2,7; -3 у порядку спадання. 

а) 3,75; 3; 3 ; -2,7; -3;   б) 3,75; 3 ; 3; -3; -2,7; 

в) 3,75; 3 ; 3; -2,7; -3;   г) 3,75; 3;  3 ; -2,7; -3. 

2. Знайдіть значення функції  якщо  

а) 4;  б) 3;  в) 11;  г) 5. 

3. Знайдіть область значення функції  . 

а) ( );  б)   в) ( ) ;  
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г) (-2; ). 

4. Із цукрового буряка при переробці одержують 13% цукру. Скільки 

цукру можна одержати із 400 кг буряків? 

5. Знайдіть значення виразу ; 

6. Знайдіть нулі функції . 

7. Знайдіть множину значень функції . 

8. Для яких значень  значення функції  дорівнює 4? 

9. Знайдіть область значення функції . 

10. Побудуйте графік функції  

11. Бджоли переробляють квітковий нектар у мед, звільняючи його від 

води. Скільки грамів нектару доведеться переробити бджолам, щоб 

одержати 100 г меду, якщо відомо, що нектар містить 70% води, а 

одержаний з нього мед – 17% води? 

12. Знайдіть область визначення функції  . 

Варіант 4 

1. Розмістіть числа 2; 2,2; 2 ; -3,1; -2,1 у порядку зростання. 

а) -2,1; -3,1; 2 ; 2,2; 2;   б) -3,1; -2,1; 2 ; 2,2; 2; 

в) -3,1; -2,1; 2,2; 2 ; 2;   г) -3,1; -2,1; 2; 2,2; 2,5. 

2. Знайдіть значення функції якщо . 

а) 1;  б) 4;  в) 5;  г)  -5. 
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3. Знайдіть область значення функції . 

а) ( );  б) ;  в)  (-3; );  г)  

( ) . 

4. Із цукрового буряка при переробці одержують 13% цукру. Скільки 

цукру можна одержати із    600 кг буряків? 

5. Знайдіть значення виразу . 

6. Знайдіть нулі функції . 

7. Знайдіть множину значень функції . 

8. Для яких значень  значення функції  дорівнює 8? 

 9. Знайдіть область значення функції . 

10. Побудуйте графік функції  

11. Бджоли переробляють квітковий нектар у мед, звільняючи його від 

води. Скільки грамів нектару доведеться переробити бджолам, щоб 

одержати 100г меду, якщо відомо, що нектар містить 70% води, а 

одержаний з нього мед – 17% води? 

12. Знайдіть область визначення функції . 

 

 

Тестові завдання  

Частина 1 

Виберіть правильну відповідь 

1.  Серед наведених числових виразів виберіть найменше:  

1) 5 – 29;    2) – 29 + 16;    3) 5 – ( – 16);    4)  – 8 + ( – 13). 
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2. Виберіть серед числових виразів найбільше:  

1) 6 – ( – 4);    2) – 8 – 7;     3) ( – 18):2;     4) 28:( – 4). 

3.  Значення якого з виразів кратне трьом:  

1)  28 – 4 (25 – 33) – 100; 

2)  28 – 4 – (25 – 33 – 100); 

3)  (28 – 4) – (25 – 33) – 100; 

4)  (28 – 4) – (25 – 33 – 100)? 

4.  Значення якого з виразів кратне 13:  

1)  30 – 120:30 – 36; 

2)  30 – 120:(30 – 36); 

3)  (30 – 120):30 – 36; 

4)  (30 – 120):(30 – 36)?  

5.  Яке з наведених чисел раціональне: 

1)  

6.  Яким числом є значення виразу tg30°: 

1) натуральним;       2) цілим; 

3) ірраціональним;   4) раціональним?  

7.  Яким числом є значення виразу  : 

1) натуральним;       2) цілим;  

3) раціональним;     4) від’ємним?  

Частина 2 

Запишіть відповідь у вигляді цілого числа або десяткового дробу 

1.  Обчисліть  + . 
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2.  Обчисліть (10101 – 419): 94 – (10101 + 8,17):53 + 3. 

3.  Обчисліть значення виразу:   

4.  Обчисліть: 

2.  

5.  Обчисліть: 

 

6.  Обчисліть 

  

7.  Обчисліть значення виразу  

8.  Запишіть вираз  без значка модуля, якщо х  

9.  Обчисліть значення виразу:  

 

 

 

Частина 3 

Запишіть послідовно логічні дії й пояснення, необхідні посилання на 

математичні факти 

1.  Запишіть вираз ||х|  | х + 4|| без значка модуля. 
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2.  Спростіть . 

3.  Знайдіть значення х і покажіть множину значень х: на числовій прямій, 

якщо |х  3| = 2. 

4.  Знайдіть значення х і відобразіть множину значень х на числовій 

прямій,  

якщо |х 1| < 3. 

 

Тема 2.  Корінь n-го степеня. Степені з раціональними показниками. 

Властивості арифметичних коренів. Степеневі функції 

Практична робота 2.1 

Варіант 1 

1. Знайдіть значення виразу . 

a) 16;  б) 2   в) 8;  г) 2. 

2. Знайдіть значення виразу  

3.Розв’яжіть  рівняння: 

а) ;    б) . 

4. Винесіть множник з-під знака кореня , якщо . 

Варіант 2 

1. Знайдіть значення виразу . 

a) ;  б) ;  в) 15;  г)3 . 

  2. Знайдіть значення виразу 
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3.Розв’яжіть  рівняння  

а) ;    б) ; 

4. Винесіть множник з-під знака кореня , якщо . 

Варіант 3 

1. Обчисліть  

а) ;  б) -8;  в) ;  г) 4. 

2. Знайдіть значення виразу  

3.Розв’яжіть  рівняння . 

4. Винесіть множник з-під знака кореня , якщо . 

Варіант 4 

1. Обчисліть . 

а) ;  б) -5;  в) ;  г) 5. 

2. Знайдіть значення виразу  

3. Розв’яжіть  рівняння . 

4. Винесіть множник з-під знака кореня  , якщо . 

Практична робота 2.2 

Варіант 1 

1.Вкажіть точку,  яка належить функції . 

а)  64;4 ; б) (128;2);  в) (81;3);              г)   

(3;246). 
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2. Через яку точку проходить графік функції  

а) (2;16) ; б) (81;9);  в) (81;3);  г) (81;-3). 

3. Графік функції   проходить через точку, абсцис якої дорівнює 

729. Знайдіть абсцису цієї точки. 

4. Розв’яжіть графічно систему рівнянь  

Варіант 2 

1. Вкажіть точку, яка належить функції  . 

а)  (125;5);  б) (256;4);  в) (4;256);  г) (3;81). 

2. Через яку точку проходить графік функції ? 

а) (6;216);  б) (4;64);  в) (216;6);  г) (5;125). 

3. Графік функції  проходить через точку, ордината якої дорівнює 

4. Знайдіть абсцису цієї точки. 

4. Розв’яжіть графічно систему рівнянь   

 

Варіант 3 

1. Вкажіть область визначення функції . 

а) ;  б) ;   

в) ;  г) . 

2. Побудуйте графік функції . 



 
22 

3. Розв’яжіть графічно систему рівнянь   

4. Побутуйте графік функції  

Варіант 4 

1. Вкажіть область визначення функції   

а) ;  б) ;   

в) ;   г) . 

2. Побудуйте графік функції  . 

3. Розв’яжіть графічно систему рівнянь    

4. Побутуйте графік функції  . 

Практична робота № 2.3 

Варіант 1 

1. Яка з нерівностей є правильною? 

а) =-2;  б) =4;  в)  = 2;  

г)  = -2. 

2. Вкажіть значення виразу  . 

а) 0;  б) 12;  в) 6;  г) 1. 

3. Знайдіть область визначення функції  . 

а) ;   б) ;   в) ;  

 г) . 
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4. Обчисліть значення виразу , якщо . 

5. Винесіть множник з-під знака кореня у виразі . 

6. Знайдіть значення виразу  . 

7. Знайдіть множину значень функції  . 

8. Знайдіть область визначення функції  . 

9. Винесіть множник з-під знака кореня , якщо . 

10. Звільніться від ірраціональності у знаменнику дробу: 

а)  ;    б) . 

11. Розв’яжіть графічно систему рівнянь  

12. Спростіть вираз  . 

Варіант 2 

1. Яка з нерівностей є неправильною? 

а) =5;  б) =3;  в) =13;  

г)  =2. 

2. Вкажіть значення виразу . 

а) 13;  б) 7;  в) -7;  г) 11. 

3. Знайдіть область визначення функції  .  

а) ;   б)   в) ;   

 г)  
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4. Обчисліть значення виразу , якщо . 

5. Винесіть множник з-під знака кореня у виразі . 

6. Знайдіть значення виразу . 

7. Знайдіть область визначення функції . 

8. Знайдіть множину значень функції . 

9. Винесіть множник з-під знака кореня  , якщо . 

10. Звільніться від ірраціональності у знаменнику дробу: 

а)  ;    б)  . 

11. Розв’яжіть графічно систему рівнянь  

12. Спростіть вираз . 

 

 

 

 

Варіант 3 

1. Знайдіть область визначення функції  

а)    б)   в)   г) . 
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2. Вкажіть значення виразу . 

а) ;  б) ;  в) 2;  г) 3. 

3. Обчисліть значення виразу , якщо . 

а) 3;  б) 2;  в) ;  г) . 

4. Винесіть множник з-під знака кореня . 

5. Внесіть множник під знак кореня   

6. Знайдіть значення виразу . 

7. Спростіть вираз . 

8. Обчисліть . 

9. Звільніться від ірраціональності у знаменнику дробу  . 

10. Побудуйте графік функції    та вкажіть її основні властивості. 

11. Розв’яжіть графічно систему рівнянь  

12. Спросіть вираз  . 

 

Варіант 4 

1. Знайдіть область визначення функції  

а)  ;  б) ;  в)   
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 г) . 

2. Вкажіть значення виразу . 

а)   б)   в) 5;  г) -1. 

3. Обчисліть значення виразу , якщо  

а) 4;  б) ;;  в) ;  г) . 

4. Винесіть множник з-під знака кореня  . 

5. Внесіть множник під знак кореня  , де . 

6. Знайдіть значення виразу . 

7. Спростіть вираз . 

8. Обчисліть . 

9. Звільніться від ірраціональності у знаменнику дробу . 

10. Побудуйте графік функції  та вкажіть її основні властивості 

11. Розв’яжіть графічно систему рівнянь   

12. Спросіть вираз  . 

Тема 3.  Радіанне вимірювання кутів. Тригонометричні функції 

числового аргументу. Тригонометричні функції 

Практична робота 3.1 
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Варіант 1 

1. Знайдіть значення виразу  

а) ;   б) ;  в) ;  г) . 

2. Виразіть величину кута  у градусах. 

3. На одиничному колі побудуйте кути α такі, що . 

4. Точка одиничного кола має координати  . Знайдіть координати 

точки . 

Варіант 2 

1. Знайдіть значення виразу  

а)  ;  б)  ;  в)  ;  г ) . 

2. Виразіть величину кута    у градусах. 

3. На одиничному колі побудуйте кути α такі, що . 

4.Точка  одиничного кола має координати (0,8; 0,6) . Знайдіть 

координати точки  

 

 

Варіант 3 

1. Знайдіть значення виразу . 
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а)  ;   б)  ; в)   ;  г) . 

2. Знайдіть значення  sin tg ,  якщо  

3. Знайдіть координати точки одиничного кола: 

a) ;     б) . 

4. Годинник відстає на 10 хв. На який кут потрібно повернути хвилинну 

стрілку, щоб годинник показував правильний час? 

Варіант 4 

1. Знайдіть значення виразу   . 

а)  ;  б) ;  в) ;   г) . 

2. Знайдіть значення   cos ctg , якщо . 

3. Знайдіть координати точки одиничного кола: 

a)   ;    б) . 

4. Годинник спішить на 15 хв. На який кут потрібно повернути хвилинну 

стрілку, щоб годинник показував правильний час? 

Практична робота 3.2 

Варіант 1 

1. Знайдіть значення виразу   

а) ;  б) 1;  в) cos   г) 2. 

2. Спростіть вираз   

3. Побудуйте графік функції   
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4. Спростіть вираз  і обчисліть його значення, 

якщо   

Варіант 2 

1. Знайдіть значення виразу  

а) 1;  б)   в)   г) 35. 

2. Спростіть вираз   

3. Побудуйте графік функції   

4. Спростіть вираз     і обчисліть його значення, якщо  

 

Варіант 3 

1. Знайдіть ctg , якщо tg . 

а) 1;  б) 4;  в) 0,5;  г) -2. 

2. Спростіть вираз  . 

3. Спростіть вираз  . 

4. Дослідіть функцію    і побудуйте її графік   

Варіант 4 

1. Знайдіть , якщо  . 

2. Спростіть вираз  . 

3. Спростіть вираз   
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4. Дослідіть функцію    і побудуйте її графік.   

Практична робота 3.3 

Варіант 1 

1.Знайдіть значення виразу   

а) 0;  б) 1;  в) -1;  г) 0,5. 

2. Спростіть вираз  . 

а) ;  б)  ; в) ;  г) 

 

3. Чому дорівнює значення виразу   

а) ;  б) 1;  в) 0,5;  г) . 

4. Знайдіть значення  , за яких функція   дорівнює 1. 

5. Знайдіть область визначення функції  . 

6. Що більше:  чи ? 

7. Побудуйте графік функції  , якщо   

8. Обчисліть  . 

9. Не будуючи графік функції  , знайдіть нулі функції. 

10. Спростіть вираз  . 

11. Обчисліть  . 

функції    12. Знайдіть проміжки зростання 
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Варіант 2 

1.Знайдіть значення виразу   . 

а) ;  б) 0,5 ;  в)  ;  г) ; 

2. Спростіть вираз   

а)  ; б)  ; в)   г)  

3. Чому дорівнює значення виразу   

а)   б)   в) 1,5;  г) -0,3  

4. Знайдіть значення , за яких функція  дорівнює 0. 

5. Знайдіть область визначення функції   

6. Що більше tg  чи ctg ? 

7. Побудуйте графік функції  ,  якщо  

8.Обчисліть   

9. Не будуючи графік функції  ,  знайдіть нулі функції. 

10. Спростіть вираз  

11. Обчисліть  . 

12. Знайдіть проміжки зростання функції  . 

 

Варіант 3 
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1. Знайдіть значення добутку  . 

а)  ; б)   в) 0,5;  г) 1. 

2. Спростіть вираз  tg  

а) -tg α;  б) ctg α;  в) tg α;  г) -ctg α. 

3. Спростіть вираз     

а)   б)   в)   г)  

4. На одиничному колі побудуйте кути α такі, що . 

5. Обчисліть . 

6. Знайдіть , якщо , 90 . 

7. Спростіть вираз  . 

8. Спростіть вираз   й обчисліть його значення, якщо 

. 

9. Знайдіть значення всіх тригонометричних функцій аргументу α, якщо 

. 

10. Побудуйте графік функції . 

11. Спростіть вираз . 

12. Побудуйте графік функції . 

 

Варіант 4 
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1. Знайдіть значення добутку . 

а)  ; б) ;  в) -1;  г) . 

2. Спростіть вираз  . 

а) tg α;  б) -tg α;  в) -ctg α; г) ctg α. 

3. Спростіть вираз  . 

а) -  α;  б) tg2α;  в) -  α; г)  α  

4. На одиничному колі побудуйте кути α такі, що . 

5. Обчисліть  

6. Знайдіть  cos α, якщо . 

7. Спростіть вираз   

8. Спростіть вираз     й обчисліть його значення, якщо 

. 

9. Знайдіть значення всіх тригонометричних функцій аргументу α, якщо 

 

10. Побудуйте графік функції  . 

11. Спростіть вираз   . 

12. Побудуйте графік функції   . 

Тестові завдання 

Частина 1 
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Виберіть правильну відповідь 

1. Обчисліть , якщо соs х = -0,4 і 90° < х < 180°: 

1) ;      2) – . 

2.       Яку з перелічених властивостей має функція у = 2соs З х: 

1) спадає на R;       2) парна;         3) неперіодична;         4) зростає 

на R. 

1. Якого найбільшого значення набуває функція у = 2сos 3х – 1/2: 

1) 1;        2) 1,5;         3) 2,5;        4) 3,5? 

2. Які координати має точка, через яку проходить графік функції у = 

sin 2х: 

1) (0;0);         2) (– ;1);         3) (0;1);            4) ( ;1)? 

5.       Підберіть тригонометричний вираз V,  щоб рівність sin 4 x+cos4 x=V  

          була  тотожністю: 

1) V=1+ sin22x;     2) V=1–1/2cos22x; 

3) V=1–1/4cos2x    4) V=1–1\2sin22x. 

6. Обчисліть значення виразу sin :  

1) 1;        2) 0,5;         3) 0;         4) –1.  

7. Установіть період функції  

8. y= : 

1) 12  

8.       Установіть найменший період функції у = 1/sin( х+1): 

1) 12 ;  2) ;        3) 1/2;        4) 1. 

9.       Найменшим додатним періодом функції у = 4 соs x/2  є: 
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1) ;   2) ;   3) 4 ;  4) 6 . 

10.     Визначена на множині дійсних чисел функція задана формулою  

f(х) = соs (соs х). Вкажіть множину значень цієї функції: 

1) [0;соs 1 ];         2) [–1; 1 ];          3) (–1;1);          4) [соs 1;1]. 

11. Спростіть вираз  

1) tg ;         2) tg2 ;          3) 1tg3 ;        4) tg4 . 

12.  Яке з чисел найменше: а) 9, b) tg(агс (9)), с) агс tg (tg (9), b) 1/2СОS 

120°: 

1) а;         2) с;         3) b;         4) d? 

13.  Укажіть абсолютну величину числа соs 500°: 

1) – соs 140°;        2) – соs (– 40°);          3) – соs40°;            4) соs 

130°. 

14. Напишіть рівняння дотичної до графіка функції у = sin x  у точці 

х= 1/4: 

1) у = (х- );  2) у = ; 

3) у= |;   4) у= (x+ ).  

 

 

 

Частина 2 

Запишіть відповідь у вигляді цілого числа або десяткового дробу 
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1. Обчисліть сокакіпр, якщо  

sin( + ) = 0,5, sin (  — ) = 0,5. 

2. Обчисліть значення виразу  

соs 29° соs 119° + sin 29° sin 119°. 

3. Обчисліть значення виразу 2 sin   соs  + соs2  – соs2 . 

4. Обчисліть значення виразу соs 105° + соs 75°. 

5. Обчисліть значення виразу 1– соs15° соs 75°.  

6. Обчисліть значення виразу . якщо tg  = 2. 

7. Спростіть . 

8.       Обчисліть tg (1/2 arcsin (24/25)+3 arc tg(1/2)). 

00 

Частина З 

Запишіть послідовно логічні дії й пояснення, необхідні посилання на 

математичні факти 

1. Скільки різних чисел записано в наведеному ряду: 

. 

2. Спростіть вираз . 

3. Знайдіть радіус кулі, вписаної у правильну трикутну піраміду, за 

          формулою г = якщо а = 28,6, = 68° 40. Якщо 

а = 28,6, а = 68° 40. 

 

Тема 4. Формули додавання. Найпростіші тригонометричні рівняння 

та нерівності 
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Практична робота 4.1 

Варіант 1 

1. Обчисліть значення виразу . 

а)    б)   в) 2   г)  

2. Спростіть вираз   

3. Спростіть вираз   

4. Обчисліть значення виразу , якщо  

Варіант 2 

1. Обчисліть значення виразу   

а)     б)   в) 0,5  г) 1 

2. Спростіть вираз   

3. Спростіть вираз   

4. Обчисліть значення виразу ,  якщо  

Варіант 3 

1. Обчисліть значення виразу   

а)   б)   в)     г)1 

2. Спростіть вираз   

3. Спростіть вираз   
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4. Обчисліть   

Варіант 4 

1. Обчисліть значення виразу   

а)   б)   в)    г) 0,5 

2. Спростіть вираз   

3. Спростіть вираз   

4. Обчисліть   

Практична робота 4.2 

Варіант 1  

1.  Розв’яжіть рівняння   

а)   б   в)   г) 

 

2. Розв’яжіть нерівність   

3. Розв’яжіть рівняння   

4. Розв’яжіть нерівність   

Варіант 2 

1. Розв’яжіть рівняння   

а)   б   в) 

 г  
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2. Розв’яжіть нерівність   

3. Розв’яжіть рівняння   

4. Розв’яжіть нерівність   

Варіант 3 

1.  Яке з рівнянь має корені? 

а)   б)   в)  г)  

2. Розв’яжіть рівняння   

3. Розв’яжіть рівняння   

4. Знайдіть значення виразу   

Варіант 4 

1. Яке з рівнянь має корені? 

а)   б)   в)  г)  

2. Розв’яжіть рівняння   

3. Розв’яжіть рівняння   

4. Знайдіть значення виразу   

 

Практична робота 4.3 

Варіант 1 
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1. Спростіть вираз    

а)   б)   в)          г)  

2. Знайдіть значення виразу  

а) 14  б)   в )0,5  г)  

3. Розв’яжіть рівняння   

а)   б)   в  

 г)  

4. Обчисліть  

5. Спростіть вираз   

6. Розв’яжіть рівняння   

7. Спростіть вираз   

8. Обчисліть значення виразу  , якщо 

 

9. Спростіть вираз   

10. Розв’яжіть нерівність    

11. Знайдіть найменший невід’ємний корінь рівняння 

 

12. Спростіть вираз    

Варіант 2 
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1. Спростіть вираз  

а)   б)   в)   г)  

2. Знайдіть значення виразу  

а) 0,5  б)   в) 1  г)  

3. Розв’яжіть рівняння  

а)   б)   в)   г)  

4. Обчисліть   

5. Спростіть вираз   

6. Розв’яжіть рівняння   

7. Спростіть вираз   

8. Обчисліть значення виразу , якщо 

 

9. Спростіть вираз   

10. Розв’яжіть нерівність   

11. Знайдіть найменший невід’ємний корінь рівняння    

12. Спростіть вираз    

 

Варіант 3 

1. Обчисліть значення виразу    
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а) 0  б) 1  в)   г) 0,5 

2. Спростіть вираз   

а)   б)   в)   г)  

3. Розв’яжіть рівняння   

а) 0  б)   в)   г  

4. Обчисліть значення виразу   

5. Спростіть вираз   

6. Розв’яжіть рівняння   

7. Розв’яжіть нерівність   

8. Відомо, що  . 

Знайдіть . 

9. Знайдіть значення виразу   

10. Розв’яжіть рівняння   

11. Розв’яжіть рівняння    та вкажіть його найменший додатний 

корінь. 

12. У гострокутному рівнобедреному трикутнику синус кута при вершині 

дорівнює 0,8. Знайдіть синус кута при основі трикутника. 

Варіант 4 

1. Обчисліть значення виразу  
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а) 0,5  б) 0  в) 1  г)  

2. Спростіть вираз   

а)   б)   в)   г)  

3. Розв’яжіть рівняння   

а) 0  б)   в)   г)  

4. Обчисліть значення виразу    

5. Спростіть вираз    

6. Розв’яжіть рівняння   

7. Розв’яжіть нерівність   

8. Відомо, що  . 

Знайдіть . 

9. Знайдіть значення виразу  

10. Розв’яжіть рівняння   

11. Розв’яжіть рівняння  та вкажіть його найменший 

додатний корінь. 

12. У тупокутному рівнобедреному трикутнику синус кута при вершині 

дорівнює 0,8. Знайдіть косинус кута при основі трикутника. 

Тестові завдання 

Частина 1 
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Виберіть правильну відповідь 

1. Рівняння tgx= – 1 має корені: 

1) х = ; 

2) х= ; 

3) х = . 

4) х= ±  

2. Розв’яжіть рівняння соs 3х = –1/2: 

1) х = +2 ; 

2) х = + ; 

3) х = ± + ; 

4) х = + . 

3. Розв’яжіть рівняння sin х = : 

1) х = ;       2) х = ,n  Z;         3) 1;          4) 

інша відповідь. 

4. Нерівність соs х>  має розв’язки:  

1) +2 ; 

2)  

3) +  

4) ]. 

5. Нерівність sin     має розвязки: 

1) +2 ; 

2) +2 ; 

3) +2 ; 
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4) +2 . 

Розв’яжіть рівняння агс соs (x + 2)=  

1)  1;     2) 2;       3) 3;         4) 4.  

6. Розв’яжіть рівняння : 

1) x= ; 

2) x= ; 

3) x= ; 

4) x= . 

7. Розв’яжіть рівняння  

1) x=  

2) x=  

3) x=  

4) x=  

8. Розв’яжіть рівняння1+sin x sin 2x =cos x cos 2x: 

1)  x=  

2)  x=  

3)  x=  

4)  x=  

9. Розв’яжіть рівняння tgx+5ctg x=6: 

1)  x=  

2)  x=  

3)  x=  

4)  x=  
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10. Розв’яжіть рівняння =1: 

1) x=  

2) x=  

3) x=  

4) x=  

Частина 2 

Напишіть відповідь у вигляді цілого числа або десяткового дробу  

1.  Обчисліть суму коренів рівняння  sin2 х = 0. 

2. Скільки коренів рівняння СОS
4
Л:  sin4x = sin( х) належать 

проміжку [  ]? 

3. Скільки коренів має рівняння Зsin х  Зсоs х = 5? 

Частина З 

Запишіть послідовно логічні дії й пояснення, необхідні посилання на ма-

тематичні факти 

1.  Розв’яжіть рівняння соs3 х + 3соsх = 2sin Зх. 

2. Знайдіть усі значення параметра а, при кожному з яких нерівність 

соs2 + 2а sin х  2а < а2  4 виконується для всіх х. 

 

      

Тема 5 .Узагальнення із систематизації  матеріалу 

Практична робота 5 

Варіант 1 

1.  Яка з нерівностей є правильною? 
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а)   б)   в)   г)  

2. Знайдіть значення виразу , якщо 

а ) 2  б) 4  в) 8  г) 16 

3. Винесіть множник з-під кореня у виразі  

а)   б)   в)   г)  

4. Чому дорівнює градусна міра кута  ? 

5. Внесіть множник під знак кореня   

6. Знайдіть значення виразу  

7. Побудуйте графік функції   

8. Побудуйте графік функції  

9. Знайдіть ,  якщо  

10. Скоротіть дріб     

11. Розв’яжіть рівняння    

12. Розв’яжіть нерівність   

Варіант 2 

1.  Яка з нерівностей є правильною? 

а)   б)   в)   г)  
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2. Знайдіть значення виразу  ,  якщо  

а) 5  б) 25  в) 125  г)  

3. Винесіть множник з-під кореня у виразі   

а)   б)   в)   г)  

4. Чому дорівнює градусна міра кута ? 

5. Внесіть множник під знак кореня  

6. Знайдіть значення виразу   

7. Побудуйте графік функції   

8. Побудуйте графік функції   

9. Знайдіть , якщо  

10. Обчисліть   

11. Розв’яжіть рівняння   

12. Розв’яжіть нерівність   

 

 

Варіант 3 

1.Знайдіть область визначення функції    

а)   б)   в)   г)  
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2. Обчисліть  значення виразу   

а)   б) 81  в)   г) 27 

3. Внесіть множник під знак кореня  ,  де  

а)  б)   в)   г)  

4. Виразіть величину кута в радіанах 

а)      б)  

5. Знайдіть значення виразу   

6. Чому дорівнює значення виразу   

7. Знайдіть нулі функції   

8. Знайдіть значення виразу   

9. Чому дорівнює значення виразу  ? 

10. Розв’яжіть графічно рівняння   

11. Розв’яжіть рівняння   

12. Розв’яжіть нерівність   

Варіант 4 

1. Знайдіть область визначення функції   

а)   б)   в)   г)  

2. Обчисліть  значення виразу   

а) 32  б) 4  в) 16  г) 8 
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3. Внесіть множник під знак кореня  

а)   б)   в)   г)  

4. Виразіть величину кута в радіанах 

а)     б)  

5. Знайдіть значення виразу  . 

6. Чому дорівнює значення виразу  

7. Знайдіть нулі функції . 

8. Знайдіть значення виразу   . 

9. Чому дорівнює значення виразу  ?  

10. Розв’яжіть графічно рівняння  . 

11. Розв’яжіть рівняння  . 

12. Розв’яжіть нерівність   . 

 

 

 

 

                                   

                                      Тема 6.  Комплексні  числа. 

Дії над комплексними числами 

Практична робота №6 

 Знайти дійсні числа  x і y  із рівнянь: 

           1) (-2+3хі)-(5х + уі) = -у + 2і; 
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          2) (-х + 2уі)-(у-7хі) =2 + і; 

          3) х(1-і) + у(2 + 3і) = 8 + 7і; 

          4) х(2 + і)-у(і-3) = 14-3і; 

          5) (1 +і)х2 + 2х (2 + і)- 2у (1 + і) = 13 + 23і; 

          6) (1 – 2і) х2 + (3-і) х – (2 – і) у = 12 – 11у. 

 Довести рівності: 

          1) z +  = 2 · Rez;              2) z -  = 2i· Imz;  

                  3)  =  ; 

 4)  = ;   5) =  ;   6)  = z ; 

7)  =  ;                     8)z ;                     9)  =  . 

 Знайти  Rez, Imz, якщо  z=  . 

 Подати в алгебраїчній формі задані комплексні числа  

 (2 + і) · (-3 + 2і) .               (1 – 2і) · (4 + 3і) . 

 

 (3-і) · (3 + і) .                   (5 + і) · (-2 – 3і) . 

 

 (2 – 3і)2 .                              (  + 3і) · (3 - і) . 

  .                                        .                                   ..  .                                       

 .                                . 

 

 .                           (1 + 4і)3 + (1 – 4і)3 .      

 і9 +і12 + і15+ і20 .                   . 

 .                              . 

 Довести, що для степенів уявної одиниці правильні співвідношення: 

і4n = 1, і4n + 1 = і, і4n + 2 = -1, і4n + 3 = -і . 
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 Спростити z =  , n∈N . 

 Знайти   ·  , якщо  = 2  + 2i ,    = 1 – i . 

  Знайти всі комплексні числа, які задовольняють умові  

4z =  . 

Знайти комплексні числа, які спряжені: 1) своєму квадрату; 2) своєму 

кубу. 

 Вияснити, за яких умов добуток двох комплексних чисел є чисто уявне 

число. 

 Нехай Р(х)  — многочлен з дійсними коефіцієнтами. Довести, що якщо 
він має комплексний корінь z = a + ib,  то спряжене число  =a –  ib 
також буде його коренем. 

 5  .          . 

 4  .                . 

  .                                . 

Обчислити  

 4  . 

  . 

 . 

  .                                   . 
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