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       Математична задача – це будь-яка вимога обчислити, побудувати, довести 

або дослідити що-небудь, що стосується просторових форм чи кількісних 

відношень, або запитання, рівносильне такій вимозі. 

      Кожна задача має умову (те, що дано) і вимогу (те, що треба знайти). 

                      Задачі можна поділити на види залежно від вимоги: 

1) задачі на обчислення; 

2) задачі на побудову; 

3) задачі на доведення; 

4) задачі на дослідження. 

Виконати поставлену вимогу – це означає розв'язати задачу. 

                      Розв'язування задачі складається з таких етапів: 

1) аналіз формулювання задачі, тобто виділення того, що в ній дано і що треба 

знайти або довести, дослідити; 

2) пошук плану розв'язування; 

3) здійснення плану, перевірка і дослідження знайденого розв'язку, тобто 

доведення того, що знайдений розв'язок задовольняє вимоги задачі; 

4) обговорення (аналіз) знайденого способу розв'язування з метою з'ясування 

його раціональності, можливості розв'язування задачі іншим методом чи 

способом. 

        Метод розв'язування задачі – сукупність прийомів розумової діяльності 

або логічних математичних дій і операцій, за допомогою яких розв'язується 

великий клас задач. 

        Спосіб розв'язування задачі – сукупність прийомів розумової діяльності 

або логічних математичних дій і операцій, які використовуються у разі 

розв'язування окремої задачі або невеликої сукупності задач певного типу. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Збірники містять задачі та вправи з 

вищої математики для самостійної 

роботи студентів. Наведено 

приклади розв'язання типових задач. 

Матеріал розподілено по темах 

відповідно до теоретичного курсу, 

викладеного в підручниках за 

редакцією П. П. Овчинникова,  

"Вища математика". 



 

Посібник охоплює всі основні 

розділи курсу вищої математики: 

елементи математичного аналізу, 

лінійної алгебри, аналітичної 

геометрії, теорії ймовірностей і 

математичної статистики. Кожен 

параграф містить стисло викладений 

теоретичний матеріал, 

проілюстрований багатьма 

прикладами, рисунками, зразками 

розв'язування типових вправ. 

Обов'язковий елемент – задачі для 

самостійного розв'язування, серед 

яких є вправи для перевірки 

теоретичного матеріалу.  



 

 

Збірники містять задачі та вправи з 

вищої математики для самостійного 

розв'язання в необхідній кількості 

для виконання кожним студентом 

окремого варіанта. В навчальних 

посібниках наведено теоретичний 

матеріал та типові задачі з 

докладними розв'язками. 
 



 

Збірник задач містить більше 500 

методичних задач із розв'язаннями, 

вказівками та відповідями, короткі 

теоретичні відомості щодо основних 

понять методики математики, 

близько 400 вправ з елементарної 

математики та відповідями до них, 

дві дидактичні гри, довідник.  

Посібник є не просто збірником 

задач, а порадником студентам у 

вирішенні тих завдань, що 

поставатимуть перед ними на 

практиці під час роботи в школі. 



У збірнику наведено 1000 задач з 

теорії міри та інтеграла Лебега і 

функціонального аналізу, а також 

потрібні для розв'язування 

теоретичні відомості. Зокрема 

розглянуто основні положення теорії 

лінійних неперервних операторів у 

гільбертових просторах і теорії 

узагальнених функцій. 

Запропоновано серію задач, 

присвячених дослідженню 

розв'язності лінійних інтегральних 

рівнянь. 
 



 

 

У посібнику наведено основні 

відомості з теоретичного курсу 

математичного аналізу, а також 

вправи та зразки розв'язування 

деяких з них. Значна кількість вправ 

розкриває суть математичних понять 

і тверджень. Особливу увагу 

приділено вивченню елементарних 

функцій дійсної і комплексної 

змінної. 
 



 

Подано теоретичні відомості та 

розв'язання задач із курсу звичайних 

диференціальних рівнянь. Вміщено 

також задачі для самостійного 

розв'язування. 

Задачі в посібнику підібрано так, щоб 

студенти могли самостійно засвоїти 

основні поняття, теореми й методи 

теорії звичайних диференціальних 

рівнянь. 
 



 

У посібнику розглянуто вісім типів 

рівнянь, розв'язування яких 

ґрунтується як на врахуванні 

властивостей елементарних функцій, 

так і функцій: ціла частина дійсного 

числа і дробова частина дійсного 

числа.  

До кожного з типів рівнянь подається 

теоретичний матеріал, зразки 

розв'язування прикладів, вправ та 

відповіді до них. 



 

У посібнику монографічного 

характеру подані основи навчання 

елементарної стереометрії 

конструктивними прийомами і 

засобами. Розглядаються перевірені 

методики реалізації системного 

підходу до формування знань, умінь 

і навичок якісного виконання 

зображень стереометричних фігур та 

їх комбінацій, кваліфікованого  

розв'язання побудовними методами 

позиційних і метричних задач. 



У посібнику розглянуто структуру і 

зміст системного навчання 

планіметричним побудовам. 

Особливість посібника – послідовне, 

логічно і рисунково строге науково-

методичне обґрунтування основ та 

принципів конструктивної планіметрії 

в їх нерозривному зв'язку з канонами 

курсу. Задачі на побудову 

представлено як "вершину" 

евклідової геометрії. Описуються 

прийнятні для учнів ЗОШ методи; з 

наголосом на "аналіз" і "доведення" 

виділяються етапи пошуку 

розв'язків, багато прикладів мають 

етап "дослідження"; подаються 

евристичні приписи і опорні задачі 
до кожного методу.  



 

Викладено основні методи і 

найважливіші ідеї щодо створення 

правил – орієнтирів розв'язування 

задач на побудову; наведено 

теоретичні відомості, приклади та 

задачі для самостійного 

розв'язування, вказівки, відповіді, а 

також розв'язки задач із 

відповідними методичними 

зауваженнями. 
 



 

 

У посібнику описано основні методи 

та ідеї розв'язування геометричних 

олімпіадних задач, які недостатньо 

вивчаються в шкільному курсі 

математики. Кожен метод 

супроводжується теоретичним 

обґрунтуванням, прикладами 

розв'язаних задач та задачами для 

самостійного розв'язування. 
 



 

Збірник містить задачі з лінійної 

алгебри та аналітичної геометрії з 

таких розділів: матриці та 

визначники, системи лінійних 

рівнянь; елементи векторної 

алгебри; аналітична геометрія на 

площині та в просторі; елементи 

теорії лінійних просторів. 

Кожен розділ збірника містить 

необхідний теоретичний матеріал 

(визначення, формули, теореми) і 

велику кількість детально 

розібраних прикладів, а також задачі 

для самостійного розв'язування, до 

яких подані відповіді. 
 



 

Рівень математичної культури 

значною мірою залежить від уміння 

розв'язувати задачі. Здобути таке 

уміння допомагає знання прийомів і 

методів розв'язання задач. 

Ця книга є навчально-методичним 

посібником, який містить понад 900 

геометричних задач та їх оригінальні 

розв'язання, що ґрунтуються на 

загальних методах і підходах, 

розроблених автором.  
 



Цей посібник для тих, хто цікавиться 

елементарною математикою та хоче 

навчитись або вдосконалити свої 

вміння розв'язувати завдання з 

параметрами. Можна сказати, що 

задачі з параметрами, які 

пропонують для розв'язування 

учням та студентам, є спрощеним 

прототипом важливих науково-

дослідницьких задач, які, можливо, 

їм потрібно буде розв'язувати у своїй 

професійній діяльності. Вміння 

розв'язувати такі вправи цілком 

справедливо вважається показником 

рівня математичної компетентності 

учнів та студентів. 



 

 

Посібник написано відповідно до 

програми з математики для 

підготовчих курсів ФДП НТУУ "КПІ". У 

ньому наведено деякі ідеї та методи 

розв'язування найбільш поширених 

нестандартних задач зі шкільного 

курсу математики. 
 



 

 

У посібнику вміщено задачі, що 

пропонувалися на вступних іспитах 

із математики на економічному 

факультеті Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка. 

Посібник має необхідний 

теоретичний матеріал, розв'язки або 

вказівки до розв'язків та відповіді  

до задач. 

 

 



 

У посібнику розглянуто широкий 

спектр задач та вправ на 

застосування похідної, є достатня 

кількість задач для самостійного 

розв'язання. 

Крім традиційних задач, 

розглядаються задачі на 

застосування похідної для 

розв'язування рівнянь та 

нерівностей, дослідження функцій на 

періодичність, знаходження деяких 

границь, порівняння значень функцій 

тощо. 
 



 

 

Пропонований систематизований 

задачник охоплює найбільш важливі 

розділи шкільного курсу математики, 

включаючи геометрію. Книга містить 

близько 6000 задач і вправ, 

розміщених у порядку зростання 

ступеня складності, що дає 

можливість повторити курс шкільної 

математики і ґрунтовно 

підготуватися до вступу до обраного 

ВНЗ. Книга призначена для учнів та 

абітурієнтів.  
 



 

Посібник призначений для 

проведення факультативної роботи з 

математики та для підготовки до 

участі в математичних олімпіадах. У 

ньому описано основні методи та ідеї 

розв'язування олімпіадних задач, які 

недостатньо вивчаються в шкільному 

курсі математики. Кожен метод 

супроводжується теоретичним 

обґрунтуванням, прикладами 

розв'язаних задач та задач для 

самостійного розв'язування. Усього 

запропоновано понад 1000 задач, з 

них 264 задачі подано з 

розв'язаннями, до інших подано 

відповіді або вказівки.  
 



 

 

Посібник складається з п'яти 

розділів: "Випадкові події та їх 

ймовірності", "Вибірковий метод та 

його характеристики", "Статистичні 

оцінки параметрів розподілу", 

"Поняття про статистичні гіпотези", 

"Елементи теорії кореляції". У 

посібнику розв'язано багато типових 

задач, а також рекомендовано багато 

задач з відповідями для самостійної 

роботи. 
 






