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1. ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА 

 

 Метою кваліфікаційного екзамену є контроль рівня загальної математичної 

культури випускників і перевірка фактичних знань, умінь та навичок з 

фундаментальних розділів математики, методики навчання математики і фізики 

(економіки), які необхідні при викладанні математики в закладі загальної середньої 

освіти та є базовими для успішного продовження навчання в магістратурі. 

 Програма кваліфікаційного екзамену містить основні і найбільш важливі  в 

ідейно-теоретичному і практичному відношенні питання з курсів лінійної алгебри, 

алгебри і теорії чисел, аналітичної і диференціальної геометрій, математичного 

аналізу, диференціальних рівнянь, комплексного аналізу, теорії ймовірностей і 

математичної статистики, методики навчання математики, фізики (економіки) та 

методики її навчання.  

Під час кваліфікаційного екзамену згідно з вимогами освітньо-професійної 

характеристики та національної рамки кваліфікацій мають бути перевірені 

наступні компетентності: 

1. Володіння основними поняттями, фактами, методами та сучасними 

результатами фундаментальних математичних теорій; методами опису, 

ідентифікації, порівняння, класифікації, означення, дослідження  основних 

математичних структур.  

2. Здатність створювати та досліджувати нові математичні об’єкти; визначати, 

формулювати та розв’язувати проблеми та задачі, що передбачає здійснення 

дослідницької діяльності, створення нових математичних знань. 

3. Здатність до створення, дослідження та застосування математичних моделей для 

розв’язання складних теоретичних та прикладних задач, зокрема таких, що 

характеризуються невизначеністю умов та вимог. 

4.   Здатність знаходити, аналізувати та порівнювати необхідну для вирішення 

поставленої задачі інформацію та обирати методологію, порівнювати різні 

теорії, методи та підходи, обгрунтовувати висновки. 

6 Готовність проектувати і здійснювати навчання математики в загальноосвітніх (в 

тому числі профільних) школах та вищих навчальних закладах. 

 

На кваліфікаційному екзамені студент повинен продемонструвати вміння 

формулювати означення, аксіоми і теореми, наводити при необхідності ілюстрації, 

приклади, контрприклади, доводити теореми і застосовувати відповідні факти при 

розв'язуванні конкретних математичних та прикладних задач. 

 Екзаменовані повинні володіти теоретико-множинною і логічною 

символікою, основними поняттями алгебри і теорії чисел (алгебраїчна операція, 

група, кільце, поле, векторний простір, лінійна залежність і лінійна незалежність, 

базис і розмірність простору, лінійні оператори, матриці і визначники, прості 

числа, подільність, конгруенції, многочлени); мати чітке уявлення про основні 
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числові системи і їх будову, володіти навичками розв'язування систем лінійних 

рівнянь, знати основні арифметичні застосування теорії конгруенцій. 

 Екзаменовані мають бути ознайомленими як з груповою, так і зі 

структурною точкою зору на геометрію, із сучасним аксіоматичним методом, 

основними фактами геометрії Лобачевського; мати загальні уявлення про 

елементи багатовимірної геометрії афінного і евклідового просторів, різні 

неевклідові геометрії; вміти застосовувати теоретичні знання на практиці, зокрема, 

до доведення теорем і розв‘язання задач шкільного курсу геометрії; 

використовувати знання топології при означенні ліній, поверхонь, поверхонь з 

межею, геометричного тіла, тощо. Це означає, що при відповіді екзаменовані 

повинні продемонструвати достатньо широкий погляд на геометрію та її методи, а 

також на елементарну геометрію з точки зору вищої, готовність викладати 

шкільну геометрію, незалежно від того, яка аксіоматика покладена в основу, тобто 

готовність працювати в школі за будь-яким посібником. 

Екзаменовані повинні володіти основними поняттями математичного 

аналізу (функція, послідовність, ряд, границя, неперервність, похідна, інтеграл, 

міра); мати чітке уявлення про метричний простір та основні елементарні функції 

дійсної та комплексної змінної; володіти навичками обчислення границь, 

похідних, інтегралів; вміти розв'язувати найпростіші типи диференціальних 

рівнянь; знати застосування диференціального та інтегрального числення, а також 

диференціальних рівнянь до розв'язування практичних задач. 

Екзаменовані мають володіти знаннями із загальної методики навчання 

математики, методики навчання математики в 5-6 класах, алгебри і геометрії в 7-9 

класах, вміти розв’язувати методичні задачі. 

В залежності від другої предметної спеціальності екзаменовані мають 

володіти знаннями із фізики (економіки) та методики її навчання, вміти 

розв’язувати методичні задачі. 

 Кваліфікаційний екзамен проводиться за білетами, затвердженими на 

засіданні Вченої ради фізико-математичного факультету. Кожен білет містить 

п’ять завдань:  

завдання 1 контролює знання основних фактів теорій названих курсів, 

здатність їх оперативно відтворювати, відчувати взаємозв'язок і органічну єдність 

понять, фактів та теорій. При відповіді на дане питання студент повинен 

продемонструвати вміння формулювати означення, аксіоми і теореми, наводити 

ілюстрації, приклади, контрприклади, доводити теореми і застосовувати 

відповідні факти при розв'язуванні конкретних математичних задач. Зміст цього 

завдання черпається з пункту 3.1.1 «Теоретичні питання з математики» розділу 

“Програма кваліфікаційного екзамену”,  

— завдання 2 перевіряє здатність оперативно використовувати відомі з 

фундаментальних курсів алгоритми і синтетичним шляхом створювати  нові. До 
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уваги беруться вміння добре оформляти розв'язання задачі, аргументувати логічні 

кроки і використовувати відповідну символіку. Зміст цього завдання черпається з 

розділу “Задачі на використання відомих алгоритмів”; 

— завдання 3 контролює вміння розв'язувати прикладні задачі (умови яких 

містять нематематичні поняття) створенням і дослідженням математичних 

моделей реальних процесів та явищ. Зміст цього завдання черпається з п’ятого 

розділу “Прикладні задачі”. 

— завдання 4 перевіряє знання студентів з педагогіки, психології, дидактики 

та методики навчання математики в закладі середньої освіти. Зміст цього завдання 

черпається з пункту 3.2 “ «Теоретичні питання з методики навчання математики» 

розділу “Програма кваліфікаційного екзамену”,; 

— завдання 5 перевіряє знання студентів з фізики (економіки) та методики 

навчання фізики (економіки) в закладі середньої освіти. Зміст цього завдання 

черпається з підпункту 3.3.1 або підпункту 3.3.2 пункту 3.3 «Теоретичні питання» 

розділу “Програма кваліфікаційного екзамену” (в залежності від другої предметної 

спеціальності). 
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2. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

Завдання 1  

18-20 балів –– повне і правильне формулювання всіх теоретичних фактів – означень, 

теорем, наслідків з них тощо, повне і правильне доведення основних фактів, 

ілюстрація викладання теоретичного матеріалу вдало підібраними прикладами, повні і 

правильні відповіді на додаткові запитання; 

14-17 балів –– повне і правильне формулювання всіх теоретичних фактів –– означень, 

теорем, наслідків з них тощо, повне і правильне доведення основних фактів, можливо 

відсутність прикладів, неповні відповіді на додаткові запитання; 

10-13 балів  –– правильне формулювання всіх основних теоретичних фактів – 

означень, теорем, наслідків з них тощо, правильні ідеї доведення основних фактів, 

неправильні або  неповні, відповіді на додаткові запитання; 

5-9 балів –– формулювання основних теоретичних фактів, відстуність доведень, 

неправильні або неповні відповіді на додаткові запитання; 

0-4 балів –– відповідь неправильна або відсутня. 

 

Завдання 2 

18-20 балів –– повне і правильне розв’язання з належним обгрунтуванням всіх 

логічних кроків; 

13-17 балів –– повне і правильне розв’язання, наявність незначних лоігчних прогалин 

в обгрунтуваннях або незначних технічних помилок; 

8-12 балів  –– частково правильне розв’язання (містить деякі правильно виконані 

кроки), наявні помилки або відстуні деякі кроки розв’язання; 

3-7   балів –– наявність помилок в розв’язанні (відсутні або неправильні деяки кроки); 

0-2 балів –– неправильне або відсутнє розв’язання. 

 

Завдання 3 

18-20 балів –– правильно створена математична модель, правильне і повне її 

розв’язання і дослідження; 

14-17 балів –– правильно створена математична модель, дещо неповне дослідження 

або незначні помилки в розв’язанні; 

10-13 балів  –– неточності в створенні математичної моделі або суттєві помилки в 

розв’язанні та дослідженні.  

3-9 балів –– неточності в створенні математичної моделі, помилки в розв’язанні, 

відстунє дослідження; 

0-2 балів –– неправильне або відсутнє розв’язання. 

 

Завдання 4 

18-20 балів –– повна і правильна відповідь на запитання, вміння наводити приклади, 

що демонструють застосування теоретичного матеріалу в конкретних практичних 

ситуаціях, повні і правильні відповіді на додаткові запитання; 
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14-17 балів –– правильна, але можливо недостатньо повна, відповідь на запитання, 

правильні, але можливо неповні, відповіді на додаткові запитання; 

10-13 балів  –– правильна але неповна відповідь на запитання, неправильні або 

неповні відповіді на додаткові запитання; 

5-9 балів –– неповна і, можливо частково неправильна, відповідь на запитання, 

неправильні і неповні відповідід на додаткові запитання; 

0-4 балів –– відповідь неправильна або відсутня. 

 

Завдання 5 

18-20 балів –– повна і правильна відповідь на запитання, вміння наводити приклади, 

що демонструють застосування теоретичного матеріалу в конкретних практичних 

ситуаціях, повні і правильні відповіді на додаткові запитання; 

14-17 балів –– правильна, але можливо недостатньо повна, відповідь на запитання, 

правильні, але можливо неповні, відповіді на додаткові запитання; 

10-13 балів  –– правильна але неповна відповідь на запитання, неправильні або 

неповні відповіді на додаткові запитання; 

5-9 балів –– неповна і, можливо частково неправильна, відповідь на запитання, 

неправильні і неповні відповідід на додаткові запитання; 

0-4 балів –– відповідь неправильна або відсутня. 

 

Оцінка "2"  (незадовільно) F 0-34 

FX 35-59 

Оцінка "3"  (задовільно) E 60-64 

D 65-69 

Оцінка "4"  (добре) C 70-79 

B 80-89 

Оцінка "5"  (відмінно) A 90-100 

  

Тривалість підготовки до відповіді на кваліфікаційному екзамені – 3 академічні 

години. 
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3. ПРОГРАМА КВАЛІФІКАЦІЙНОГО ЕКЗАМЕНУ 
 

3.1 МАТЕМАТИКА  

3.1.1 ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ З МАТЕМАТИКИ 
 

Алгебра і теорія чисел 

1. Відношення еквівалентності. Теорема про зв’язок між відношенням 

еквівалентності на множині і розбиттям множини на класи. 

2. Дії над комплексними числами. Теорема про добування кореня п-го степеня з 

комплексного числа. 

3. Лінійна залежність і лінійна незалежність. Основна теорема про лінійну 

залежність. 

4. Теорема Кронекера-Капеллі (Критерій сумісності СЛР). 

5. Крамерівські системи лінійних рівнянь. Теорема Крамера. Формули Крамера. 

6. Лінійні простори. Розмірність та базис лінійного простору. Теорема про 

доповнення лінійно незалежної системи векторів до базису простору. 

7. Процес ортогоналізації. Теорема про існування в евклідових просторах 

ортогональних базисів. Ортонормовані базиси. 

8. Лінійні оператори. Матриця лінійного оператора. Теорема про знаходження 

образу вектора під дією лінійного оператора. 

9. Теорема про суму рангу і дефекту лінійного оператора.  

10. Теорема про зв’язок між власним значенням лінійного оператора і 

характеристичним коренем цього оператора. 

11. Теорема про ділення з остачею на множині Z цілих чисел. 

12. НСД і НСК цілих чисел. Існування, кількість, способи відшукання. Алгоритм 

Евкліда. 

13. Конгруенції з одним невідомим. Теорема про число розв’язків конгруенції 1-го 

степеня з одним невідомим. Китайська теорема про остачі. 

14. Група, підгрупа, нормальна підгрупа (означення, приклади). Критерій нормальної 

підгрупи. Фактор-група. 

15. Кільце, підкільце, ідеал (означення, приклади). Критерій ідеалу. Фактор-кільце. 

16. Гомоморфізм (ізоморфізм) груп (кілець, полів). Основна теорема про гомоморфізм 

груп. 

17. Різні види кілець: область цілісності, кільце головних ідеалів (КГІ), евклідове 

кільце, факторіальне кільце. Найбільший спільний дільник та найменше спільне 

кратне елементів кільця. Прості та складені елементи в кільцях.    

18. Основна теорема про симетричні многочлени. 

19. Ознаки незвідності многочленів з раціональними коефіцієнтами. Раціональні 

корені многочлена з раціональними коефіцієнтами.  
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20. Теорема про будову простого алгебраїчного розширення поля. Позбавлення від 

алгебраїчної ірраціональності в знаменнику дробу.           

 

Геометрія 

1. Теореми про алгебраїчні властивості та геометричні застосування скалярного, 

векторного та мішаного добутків. 

2. Теореми про відстань точки до прямої на площині і в просторі. Відстань між 

мимобіжними прямими. 

3. Теорема про фокальні властивості еліпса, гіперболи та параболи. Полярні 

рівняння конічних перерізів. 

4. Теорема про оптичні властивості параболи. 

5. Теорема про класифікацію центральних алгебраїчних кривих 2-го порядку. 

6. Група афінних перетворень площини та її підгрупи. Основна теорема про афінні 

перетворення. 

7. Теореми Шаля про класифікацію рухів площини.  

8. Група  перетворень подібності площини та її підгрупи. Теорема про структуру 

перетворення подібності. 

9. Теореми про геометричний зміст лінійних нерівностей з двома і трьома змінними. 

10. Теореми про центр алгебраїчної поверхні 2-го порядку. Класифікація поверхонь за 

кількістю центрів. 

11. Теорема про несуперечливість аксіоматики Вейля трьохвимірного евклідового  

простору. 

12. Критерій розв'язності задач на побудову циркулем та лінійкою. 

13. Зображення многогранників. Теорема Польке-Шварца. 

14. Малий та великий принципи двоїстості. Теореми Дезарга на площині і в просторі. 

15. Формули Френе для просторової кривої. 

16. Типи точок на гладкій поверхні. Теорема про зв'язок гаусової кривизни з 

коефіцієнтами першої та другої квадратичних форм поверхні. 

17. Критерій неперервності відображення топологічних просторів. 

18. Класифікація топологічно правильних многогранників. Теорема Ейлера. 

19. Взаємне розміщення прямих на площині Лобачевського. Теорема про відстань 

між паралельними прямими на площині Лобачевського. 

20. Теорема існування (без доведення) і єдиності площі многокутника. Рівновеликість 

та рівноскладеність многокутників. Теорема Больяй-Гервіна (без доведення).  

 

Математичний аналіз 

1. Межі числових множин. Теорема про існування точної верхньої (точної нижньої) 

межі множини. 

2. Теорема про існування границі монотонної та обмеженої послідовності. Число e. 

3. Зчисленні множини та їх властивості. Теореми про потужність множин цілих, 

раціональних та алгебраїчних чисел. 
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4. Континуальні множини. Теорема про незчисленність множини точок відрізка . 

Приклади континуальних множин. 

5. Теорема Больцано–Вейєрштрасса про існування часткових границь для числової 

послідовності. 

6. Різні означення границі функції в точці та їх еквівалентність. 

7. Перша і друга важливі границі та наслідки з них. 

8. Властивості функцій, неперервних на відрізку. 

9. Теорема про існування, монотонність і неперервність оберненої функції для 

функції, визначеної на відрізку . 

10. Основні теореми диференціального числення (Ролля, Лагранжа, Коші). 

11. Локальні екстремуми функції однієї змінної. Необхідна умова екстремуму. 

Достатні умови екстремуму. 

12. Формула Тейлора для функції однієї змінної. Різні форми залишкового члена. 

13. Класи функцій, інтегровних за Ріманом. Теорема про інтегровність неперервної 

функції. 

14. Визначений інтеграл із змінною верхньою межею інтегрування. Існування 

первісної неперервної функції. Формула Ньютона–Лейбніца. 

15. Достатні умови збіжності знакододатних числових рядів. 

16. Знакозмінні ряди. Теорема Лейбніца. Абсолютно та умовно збіжні числові ряди та 

їх властивості. 

17. Поточково і рівномірно збіжні функціональні послідовності і ряди. Властивості 

рівномірно збіжних функціональних рядів. 

18. Необхідні умови диференційовності функції багатьох змінних. Достатня умова 

диференційовності функції багатьох змінних. 

19. Поняття степеневого ряду. Розвинення основних елементарних функцій у 

степеневий ряд. 

20. Теореми Коші–Адамара і Абеля для функцій дійсної і комплексної змінної. 

Інтервал і круг збіжності. 

21. Поняття метричного простору. Приклади метричного просторів. Відкриті і 

замкнені множини в метричних просторах та їх властивості. 

22. Поняття повного метричного простору. Повнота метричних просторів ,
n

R  
2
,l  

[ , ]a b
C . 

23. Компактні множини в метричному просторі. Критерій компактності множини в 

просторі n
R . 

24. Теорема Банаха про стискуючі відображення та її застосування. 

25. Поняття міри Жордана. Властивості міри Жордана. Умови вимірності за 

Жорданом. 

26. Кратні інтеграли по вимірній множині. Властивості та застосування в геометрії та 

фізиці. 
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27. Криволінійні інтеграли І та ІІ роду. Властивості та застосування в геометрії та 

фізиці. 

28. Теорема про зв’язок між інтегровністю за Ріманом та за Лебегом. 

29. Різні види збіжності функціональних послідовностей та взаємозв’язок між ними. 

30. Поняття похідної функції комплексної змінної. Критерій диференційовності 

функції комплексної змінної. 

31. Інтегральна теорема Коші. 

32. Різні означення аналітичної функції та їх еквівалентність. 

33. Ряд Лорана. Теореми про єдиність та розклад аналітичної функції у ряд Лорана. 

34. Диференціальне рівняння 1-го порядку. Задача Коші. 

35. Cтруктура загального розв’язку лінійного однорідного та неоднорідного 

диференціальних рівнянь вищого порядку. 

36. Лінійні однорідні диференціальні рівняння вищого порядку зі сталими 

коефіцієнтами. 

Теорія ймовірностей  

1. Поняття ймовірнісного простору. Аксіоматичний підхід до означення ймовірності. 

Властивості ймовірності як функції множини. 

2. Умовні ймовірності. Попарна незалежність подій та незалежність подій в 

сукупності. Формула повної ймовірності. Формула Байєса. 

3. Послідовність незалежних випробувань. Формула Бернуллі. Асимптотична 

теорема Пуассона. 

4. Послідовність незалежних випробувань. Локальна теорема Муавра-Лапласа. 

5. Поняття випадкової величини. Функція розподілу випадкової величини та її 

властивості. 

6. Математичне сподівання і дисперсія випадкової величини та їх властивості. 

7. Закон великих чисел (теорема Бернуллі, теорема Чебишова, теорема Маркова). 

8. Посилений закон великих чисел (теорема Бореля, теорема Колмогорова) та його 

застосування. 

9. Поняття про центральну граничну теорему. Інтегральна теорема Муавра-Лапласа 

як наслідок центральної граничної теореми. Застосування інтегральної теореми 

Муавра-Лапласа. 

10. Поняття випадкового процесу. Однорідні ланцюги Маркова. 

11. Основні поняття математичної статистики. Точкові та інтервальні оцінки. 
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3.1.2 ЗАДАЧІ НА ВИКОРИСТАННЯ ВІДОМИХ АЛГОРИТМІВ 

 

1. Знайти градієнт функції Z f x y z y z xy z z   ( , , )
2 2

2   в точці перетину трьох 

площин    
1 2
5 8 7 0 2 3 1 0: , :x y z x y z          і  

3
, яка проходить 

через точки      A B C4 5 0 0 0 3 0 0 0 4 5, ; ; , ; ; , ; ; , .  

2. Написати рівняння дотичної площини до еліпсоїда 
x y z
2 2 2

8 1 6 1 6
1    в точках його 

перетину прямою, спільною для двох площин:  
1 2

0 0: , :x y y z    . 

3. Довжини сторін прямокутника дорівнюють координатам точки перегину графіка 

функції y x  ( )3 4
3 . Чи можна на його суміжних сторонах побудувати 

прямокутники з цілочисельними сторонами так, щоб сума їх площ дорівнювала 

площі початкового прямокутника? 

4. Знайти відстань від точки   x f x
1 1
, ,  де x

1
— точка екстремуму функції 

 f x x
x

 
2

2

1
,  до прямої 

x

a

y

b
  1,  якщо  a  НСД 159 234, ,  b  — остача від 

ділення числа 2
1 1 2

 на 7. 

5. До кривої )1ln(
2

 xxy  проведено дотичну в точці  ,,
00
yx  де  

0
x  – раціональний 

нуль многочлена   .2
23

 xxxxf  Знайти кут між цією дотичною і прямою 

02132  yx . 

6. Знайти найбільше і найменше значення функції  f x
x

x


4 1
3

 на відрізку  a b; , 

де a i b  — раціональні корені многочлена  q x x x x   
4 3

2 2 . Визначити в 

якому відношенні ділить точка екстремуму функції  f x  відрізок  a b; . 

7. Написати рівняння кола, центр якого знаходиться в точці     f f4 2,  , де 

 f x x x x x    
4 3 2

6 11 14 8 , а радіус є радіусом збіжності степеневого ряду 

n

n
n

x
n





1 3

. Знайти рівняння прямої, що проходить через центр цього кола і 

паралельна до прямої 5 7 0x y   . 

8. Обчислити площу фігури, обмеженої графіком функції y x x 
2

5 , віссю Ох, та 

прямими  x a x b a b  , , , якщо  a b a b  12 2, ,НСД .  Визначити 

відстань від точки екстремуму даної функції до прямої y x 7 3 . 
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9. Знайти раціональні корені a  і b  ( a b ) многочлена 

f x x x x x( )     
4 3 2

3 7 9 30  та обчислити lim
( )

( )x a

f x

f x 
. Визначити ексцентриситет 

еліпса 
x

a

y

b

2

2

2

2
1   та рівняння його директрис. 

10. Знайти найбільший спільний дільник   x  многочленів 

f x x x x x( )     
4 3 2

3 3 7 6 , g x x x x x( )     
4 3 2

3 7 15 18 . Обчислити 

найбільше і найменше значення функції  y x   на проміжку  a b; , якщо a  і b  — 

відрізки, що відтинає на осях пряма 5 3 2 0x y   . 

11. Знайти кратні корені x x x x
1 2 1 2
, ( )  многочлена 

f x x x x x x( )      
5 4 3 2

9 5 16 12 . Обчислити  k x b e d x
x

x

x



1

2

, де y kx b  — 

пряма, що проходить через точку   x f x
1 1
,  паралельно до прямої  2 3 5 0x y   . 

12. Побудувати за даним многочленом  f x x x x x x     
5 4 3 2

2 3 6 4 8   многочлен 

 g x  без кратних коренів. Знайти відстань від точки   x g x
0 0
,  до прямої 

y x 2 1 , якщо x
0
 — точка мінімуму функції  y g x . 

13.  Знайти розв’язок  xy   диференціального рівняння 0 x
x

y

dx

dy
, який 

задовольняє початкову умову   11 y . Обчислити відстань від точки  )(,
00
xx  , де 

0
x  – точка максимуму функції  xy  , до точки  ba , , якщо a і b  ba   – 

раціональні корені многочлена   65
234

 xxxxxf . 

14. Знайти відстань від початку координат до прямої, яка відтинає на осях координат 

відрізки, довжини яких рівні сумі 1 2 3 1 0 0
2 9 9

     . . . , якщо   є одним з коренів 

100-го степеня з одиниці. 

15.  Знайти ранг матриці 




















 zy

x

1

64

321

, де 





2/

0

2
cossin3 dtttx , y  – найменший цілий 

корінь нерівності 01243
23

 yyy , z  – розмірність лінійного простору 

симетричних матриць другого порядку. 

16.Знайти кількість дільників числа A
k p l

  2 3 5 , де k  — розмірність простору 

симетричних матриць третього порядку, p  — ціла частина відстані від точки 

 B 3 4 3; ;  до поверхні x y z x
2 2 2

6 91 0     , l — радіус збіжності степеневого 

ряду 
x

n

n

n
n 3 111 





. 
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17.Знайти об’єм паралелепіпеда, побудованого на векторах  0;2;1a


,  Rb ;3;2


,  

c y ; ;3 4 , 

де R – радіус збіжності степеневого ряду 





1
3

n

n

n

n

x
, y — найменший додатний 

розв’язок конгруенції  7mod23 y . 

18.Обчислити визначник 

x

y

z

2 3

4 6

2 1

, де x  — розмірність простору діагональних 

матриць третього порядку, y  — найменше значення функції y x x  
2

6 7 , z  — 

модуль векторного добутку векторів  

a 1 2 3; ;  та  


b 2 4 6; ; . 

19.Обчислити інтеграл 
A x B

x x

d x


 


2
5 6

, де  A f 4 ,  f x  — найменше спільне 

кратне многочленів x x
2

5 6   та x x
2

6  , B  — довжина відрізка, що сполучає 

початок координат з центром поверхні x y z x y z
2 2 2

4 4 2 6 0       . 

20.Написати рівняння прямої, що проходить через точку  A x1 2; ;  і перпендикулярна 

до площини  , якщо x  — загальна кількість натуральних дільників числа 3300, а 

  — дотична площина до поверхні      x y z     2 3 4 16
2 2 2

 в точці 

 B 2 1 4; ;  . 

21.Чи утворює повний клас лишків за модулем 7 множина  cbaM ;;;4;17;9;6 , де 

 a tg x
x

c tg x
 




 






ln l im
0

1 , b  — скалярний добуток вектора нормалі площини 

x y z   2 7 5 0  та одиничного вектора, що задає напрям осі циліндра 

x y
2 2

25  , c
n

n

 


 5

21
. 

22.Написати рівняння діаметральної площини поверхні x x y z z
2 2 2

2 2 0      при 

умові, що її вектором нормалі є вектор  

n n n n

1 2 3
, , , де n 1  — найменший додатний 

корінь рівняння 652
23

 xxx , 2n  — радіус збіжності степеневого ряду 
x

n

n

n 21



 , 

n
n

nn

n

3

2 3

2


























 

ln lim . 

23.Розв'язати конгруенцію )(mod5 mnx  , де m  — ціла частина відстані від точки 

 A 3 4 5; ;  до поверхні  x y z   3 16
2 2 2 , n  — найбільше значення функції 

 y x  17 3
2
 на відрізку  2 5; . 

24.Скласти рівняння площини  f x y z, ,  0 , яка проходить через точку  M 3 4 5; ;  

паралельно до двох векторів  

a
1

3 1 1 ; ; ,  

a
2

1 2 1 ; ; . Знайти повний диференціал 
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функції  z f x y ,  та обчислити його значення в точці    a b c a b c, , ,   , де a b c, ,  

— порядки нетривіальних підгруп циклічної групи  11 6 . 

25.Знайти проекцію  P a c,  точки  M  6 4;  на пряму 4 5 3 0x y   . Побудувати 

нормований многочлен  f x  третього степеня, коренями якого є a  і c , а остача від 

ділення його на 1 рівна 12. Обчислити 
 f x

x a
d x

c 


0

. 

26. Знайти інтегральну криву диференціального рівняння 0)1(
2

 kxydydxy , що 

проходить через точку );( 00 yxC . Відомо, що )275,753(НСДk  , а );( 00 yxC – 

протилежна до точки )5;4(A  вершина квадрата з діагоналлю 087  yx . 

27. Знайти загальний розв’язок диференціального рівняння x
eqyypy

2
 , де p – 

ранг матриці 




























2111

1512

1421

A , q  – відстань від точки )1;2( M  до прямої 

01034  yx . 

28.  Розв’язати задачу Коші: 02)3(
22

 xydxdyxy ,  bay )( , де 

243

312

421



a , b – 

ордината точки перетину осі Oy  і прямої, що проходить через точку 







 0;
2

1
 

паралельно до прямої xy 2 . 

29.  Обчислити 

a

b

dxxf )( , де )( xf  –– многочлен 3-го степеня із старшим коефіцієнтом, 

що дорівнює 1 і має корені 2,1 21  xx , причому   83 f . Відомо, що a і b –– 

велика і мала півосі еліпса 1
2

2

2

2



b

y

a

x
, для якого 

5

3
,62 c . 

30.  Показати, що вектори )3;1;2(),2;1;1(),1;2;3(  cba


 лінійно незалежні. 

Знайти розклад вектора )5;6;11( d


 за базисом  cba


,, : cbad


 . Знайти 

y

z

x

z








 )1;1()1;1(
, якщо xyyxz 

22 . 

31. Знайти точку );( 00 yxM  –– точку екстремуму функції  22
yxez

x

 . Записати 

рівняння гіперболи, вітки якої симетричні відносно початку координат, один із 

фокусів міститься в точці );( 00 yxM , а рівняння асимптот 
1


n

n
y , де n  –– 

кількість підгруп групи  4
1 . 
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32. Записати загальне рівняння площини 1
c

z

b

y

a

x
, де a  і b  ba  –– раціональні 

корені многочлена 01228134)(
234

 xxxxxf , 
y

z

x

z
c









  для функції 

)ln(
yx

eez  . 

33. Обчислити 
23

2
lim

2

3





 xx

x

ax


, якщо a  –– найменший додатний розв'язок конгруенції 

)13(mod227 x ,   –– відношення,  в якому точка )2;3;1( M  ділить відрізок 21 MM , 

де )3;4;2(),2;1;3( 21  MM . 

34. Обчислити 
xtg

xp

x
2

1

2cos
lim



, якщо   –– внутрішній кут при вершині A  трикутника з 

вершинами pCBA ),1;2;3(),0;2;4(),4;2;1(   –– порядок групи самосуміщень 

прямокутника. 

35. Обчислити площу S  паралелограма, якщо відомо його три вершини 

)6;2;5(),3;0;3(),0;2;1( CBA  . Записати всі підгрупи групи  S
1 . Перевірити чи 

виконується рівність S
z

Au

y

Au

x

Au














 )()()(
, якщо )4(

42
 xyzyxu . 

36. Знайти похилу асимптоту графіка функції 
x

xy
1

4   і обчислити відстань d  від неї 

до точки  )(, 00 xyx , де 0x  –– точка екстремуму даної функції. Записати многочлен 

найменшого степеня з цілими коефіцієнтами, що має корінь d . 

37. Визначити точку перегину ),( 00 yx  кривої 23
bxaxy  , якщо a  і b  –– цілі корені 

многочлена 151432)(
23

 xxxxg . Через цю точку провести пряму 

перпендикулярну до прямої )( xgy  . 

38. Перевірити, чи утворюють базис вектори )3;1;2(),2;1;1(),1;2;2(  cba


. 

Записати рівняння двох площин, що проходять через точку екстремуму функції 

yxyxz ln18ln2
22

  та мають вектори нормалі a


 і b


 відповідно. Знайти кут 

між цими площинами. 

39. На кривій 53
3

 xxy  знайти точки, в яких дотична перпендикулярна до прямої 

0 byax , де a  –– НСД многочленів 1)(
3
 xxf , 12)(

2
 xxxg , b  – кількість 

підгруп групи  36
1 . 

40. Знайти обвідну сім'ї прямих, що відтинають від сторін даного кута трикутник 

даного периметру. 

41. Написати полярне рівняння кола, радіус якого дорівнює сумі 

1 4 9 1 0 0
2 9 9

     . . . , якщо   є одним з коренів 100-го степеня з одиниці. 

42. Знайти найбільше і найменше значення функції: 

f x y x y x y x( , ) s in co s sin sin co s  5 4 3 . 

43. Довести, що крива, всі нормалі якої проходять через одну й ту саму точку, є колом. 
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44. Знайти кути, під якими перетинаються синусоїда y x sin  та косинусоїда y x cos . 

45. Доведіть, що для довільного   натурального n :  

n n n n n n
2 2 2 2 2 2

1 4 9 1
4

          . . . ( )


. 

46. Розв‘язати рівняння :    3 2 2 3 2 2 2 0

3

2    

x x x

.  

47. Знайти всі прості числа, які є одночасно сумами і різницями простих чисел. 

48. Знайти найкоротшу відстань від точки  1;20 M  до кривої y x
2 . 

49. Визначити, при якому значенні h  гвинтова лінія  

x a t y a t z h t  co s , s in ,  

        має найбільший скрут. 
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3.1.3. ПРИКЛАДНІ ЗАДАЧІ  

1. Береги річки — дві паралельні прямі. По різні боки від річки знаходяться села A  

і B . Де  потрібно побудувати  міст MN  через річку ( MN  перпендикулярний 

берегам), щоб шлях AMNB  був найкоротшим? 

2. В резервуар, який має форму прямого кругового конуса, опущеного вершиною 

вниз, наливається рідина з постійною швидкістю a (м2/с). З якою швидкістю 

підвищується рівень h  рідини в резервуарі, якщо його висота дорівнює H (м), а 

радіус основи R (м)? 

3. Вагон надземної залізниці, який проходить на висоті 9 м над землею, в деякий 

момент знаходиться над трамвайним вагоном, що їде. Шляхи їх утворюють 

прямий кут. Швидкість першого вагона v
1

1 2  м/с, другого — v
2

6 м/с. З 

якою швидкістю буде збільшуватись відстань між ними через t  6 с? 

4. Вартість діаманта пропорційна квадрату його маси. При обробці діамант був 

розколотий на дві частини. Які маси цих частин, якщо відомо, що вартість 

діаманта було максимально втрачено. 

5. Відкритий басейн з квадратним дном має об’єм 108 м3. Які повинні бути розміри 

басейну, щоб на обкладання його стінок і дна пішло найменше матеріалу? 

6. Відрізок завдовжки l розділили на три частини, вибираючи будь-які дві точки 

поділу. Знайти ймовірність того, що з трьох утворених відрізків можна скласти 

трикутник.  

7. Вікно має форму прямокутника, завершеного зверху півкругом. Периметр вікна 

5м. Якими мають бути розміри вікна, щоб воно пропускало найбільшу кількість 

світла? 

8. Два гірські мисливські господарства займаються заготівлею пушнини. Перше 

має склад в пункті A , а друге — в пунктах B  і C . Відстані між пунктами 

однакові і дорівнюють m . Прямолінійна залізниця проходить через середини 

відрізків AB  і AC . Вибрати місце для будівництва спільної для обох господарств 

перевалочної бази на залізниці так, щоб витрати обох господарств на 

перевезення вантажу вертольотами, які здійснюються один раз на день з кожного 

з пунктів A B C, , , були однаковими, якщо відомо, що транспортні витрати на 

перевезення прямо пропорційні квадрату відстані. 

9. З усіх трикутників заданого периметра  2p  визначити той, який має найбільшу 

площу. 

10. Два літаки летять горизонтально на одній висоті під кутом 0
120  один до одного з 

однаковою швидкістю v . У деякий момент часу один з літаків прилетів в точку 

перетину шляхів, а другий в цей момент знаходився в a  км від неї (не долетівши 

до точки перетину). Через який час після цього моменту відстань між літаками 

буде найменшою? 

11. Два пароплави рухаються перпендикулярними курсами зі швидкостями 30 і 40 

км/год відповідно. У початковий момент часу перший знаходився за 100 км, а 
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другий –– за 300 км від точки перетину ліній руху. Через який час відстань між 

пароплавами буде найменшою? Обчислити цю відстань. 

12. Два судна повинні підійти до одного причалу. Появи суден — незалежні 

випадкові події, рівноможливі протягом доби. Знайти ймовірність того, що 

одному з суден доведеться чекати звільнення причалу, якщо час стоянки 

першого судна — одна година, а другого — дві години. 

13. Двоє людей мали зустрітись в певному місці між сьомою і восьмою годиною. 

Вони домовились, що кожен чекає іншого протягом чверті години. Яка 

ймовірність того, що вони зустрінуться ?  

14. Диск, кинутий спортсменом під гострим кутом до горизонту, впав на відстані 52 

м від початкового положення. Визначити параметр параболічної траєкторії, яку 

описав диск, якщо найбільша висота, якої він досяг, дорівнює 10 м. 

15. Ділянка має форму рівностороннього трикутника. Знайти довжину найкоротшої 

межі, що сполучає дві сторони ділянки і ділить її на дві рівновеликі фігури. 

16. Для виготовлення металевого каркасу павільйону тропічних рослин у формі 

паралелепіпеда завезено дріт завдовжки 2880 м. Якими мають бути виміри 

каркасу найбільшого об’єму, якщо висота павільйону  втричі більша за ширину? 

17. Для складання екзамену студентам необхідно підготувати 30 питань. З 25 

студентів 10 підготували всі питання, 8 – 25 питань, 5 – 20 питань і 2 – 15 

питань. Студент, якого викликали, відповів на поставлене запитання. Знайдіть 

ймовірність того, що цей студент: а) підготував всі питання;  б) підготував тільки 

половину питань. 

18. Для проведення спортивних змагань потрібно побудувати найдовшу трасу, що 

з’єднує три пункти А, В і С прямолінійними ділянками так, щоб ці пункти 

знаходились на однаковій відстані від спостережного пункту D, а пункт С був 

рівновіддалений від А і В. Як розмістити пункти А, В, С, при умові, що відстань 

між пунктами А і D дорівнює d ? 

19. Для трьох землеробних рівнопотужних господарств потрібно побудувати спільне 

зерносховище. Де вибрати місце для будівництва, щоб витрати господарств на 

перевезення зерна були мінімальними, якщо відомо, що вони дорівнюють 

квадрату відстані, на яку здійснюються перевезення, і виконуються однаковими 

транспортними засобами? 

20. Із 20 студентів, які прийшли на екзамен, 8 підготовлені відмінно, 6 — добре, 4 — 

посередньо і 2 — погано. В екзаменаційних білетах є 40 питань. Студент, який 

підготовлений відмінно, знає всі питання, добре — 35, посередньо — 25 і погано 

— 10 питань. Деякий студент відповів на всі 3 питання білета. Знайдіть 

ймовірність того, що він підготовлений:     а) "добре";        б) "погано". 

21. З мідного круга радіусом R вирізають сектор з центральним кутом   і з нього 

скручують конічну лійку. При якому значенні кута   об'єм лійки буде 

найбільшим? 
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22. З дроту, довжина якого l , треба виготовити каркас прямокутного паралелепіпеда 

з найбільшим об’ємом. Знайти розміри цього паралелепіпеда. 

23. За певний проміжок часу три токарі разом виготовляють 60 деталей, причому за 

цей проміжок часу перший і другий токар виготовляють в 3 рази більше, ніж 

третій, а перший і третій — в 2 рази більше, ніж другий. Скільки деталей 

виготовляє кожен з токарів за цей час? 

24. Земля рухається по траєкторії, що є деяким геометричним місцем точок, яке 

володіє такою властивістю, що сума відстаней від будь-якої його точки до двох 

фіксованих точок є величина стала. Відомо, що Сонце знаходиться в одній з цих 

фіксованих точок. Найменша відстань від Землі до Сонця наближено дорівнює 

147,5 млн. кілометрів, а найбільша — 152,5 млн. кілометрів. Записати рівняння 

траєкторії руху Землі, знайти велику піввісь та ексцентриситет. 

25. Знайти розміри закритої циліндричної цистерни заданого об'єму  V  з 

найменшою повною поверхнею. 

26. З усіх прямокутних паралелепіпедів з заданою сумою трьох взаємно 

перпендикулярних ребер знайти той, об‘єм якого є найбільшим. 

27. Із трьох дощок однакової ширини виготовляється жолоб. При якому куті нахилу 

бічних стінок до основи площа поперечного перерізу жолоба буде найбільшою? 

28. Локомотив рухається вздовж горизонтальної ділянки шляху із швидкістю 72 

км/год. Через який час і на якій відставні він буде зупинений гальмом, якщо опір 

руху після початку гальмування дорівнює 0,2 його ваги? 

29. Край круглого столу радіусом а лежить книга. Відомо, що освітленість предмета 

В пропорційна косинусу кута  (див. рисунок) і 

обернено пропорційна квадрату відстані від предмета до 

джерела світла А, визначити, на якій висоті над центром 

стола треба повісити світильник, щоб освітленість книги 

була найбільшою. 

30. Матеріальна точка масою  m  рухається прямолінійно 

під дією сталої сили F . Опір середовища пропорційний 

швидкості руху. Знайти закон зміни швидкості руху 

точки, якщо початкова швидкість дорівнює 0. 

31. Мідний куб, ребро якого дорівнює a  5  см, рівномірно шліфувався з усіх боків. 

Знаючи, що вага його зменшилась на 0,96 г і вважаючи питому вагу міді рівною 

8 (г/см2), визначити, як зменшились розміри куба, тобто на скільки вкоротилося 

ребро куба. 

32. На відстані c  від  заводу A  прокладається  по прямій до міста B  залізниця. Під 

яким кутом   до проектованої залізниці треба провести шосе від заводу A , щоб 

доставка вантажів з A  у B  була найдешевшою, якщо вартість перевезення 1 

т/км по шосе в m  разів дорожча, ніж залізницею? 

A

Ba
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33. Є прямокутний лист жерсті розміром 50  60 см. У чотирьох його кутах 

вирізають однакові квадрати та роблять відкриту коробку, загинаючи краї під 

прямим кутом. Яка максимально можлива місткість такої коробки ? 

34. На сторінці книги друкований текст займає S см2. Верхнє і нижнє поля мають 

дорівнювати по а см, праве і ліве – по b і с см відповідно. Знайти розміри 

сторінки книги, при яких поля займають мінімальну площу. 

35. На тіло діє сила, пропорційна часу. Крім того, опір середовища діє на рух тіла із 

силою, пропорційною швидкості. Знайти закон руху тіла. 

36. Намет у вигляді циліндра, закритого конусом, побудований на круговій основі R 

і повинен мати об'єм V. Яким має бути кут при вершині осьового перерізу 

конуса, щоб кількість матеріалу, який піде на виготовлення намету, була 

найменшою? 

37. Пліт підтягується до берега за допомогою каната, який намотується на коловорот 

із швидкістю 3 м/хв. Визначити швидкість руху плоту в той момент, коли його 

відстань від берега дорівнює 25 м, якщо коловорот розміщено на березі вище від 

поверхні води на 4 м. 

38. По прямолінійному шосе їде екскурсійний автобус. В стороні від шосе 

розташований палац, від головного входу якого йде дорога, довжиною b , 

перпендикулярно до шосе. На якій відстані від точки перетину цих доріг 

потрібно зупинити автобус, щоб екскурсанти якнайкраще роздивились із 

автобуса фасад палацу, якщо довжина фасаду палацу a2  і фасад розташований 

під кутом 600 відносно шосе? 

39. Прямокутний паралелепіпед, що має довжину 42 см, ширину 30 см і висоту 18 

см, розрізали на однакові найбільші куби. Скільки буде таких кубів? 

40. Прямокутну ділянку площею 900 м2 необхідно огородити парканом, у якого дві 

суміжні сторони кам’яні, а дві інші — дерев’яні. Один метр дерев’яного паркану 

коштує 10 грн., а кам’яного – 25 грн. Чи вистачить на побудову паркану 2000 

грн.? 

41. Русла двох річок (в межах певної області) являють собою параболу 
2

xy   і 

пряму 02  yx . Потрібно з’єднати ці річки прямолінійним каналом 

найменшої довжини. Вказати координати точок на обох річках, які має з’єднати 

цей канал. 

42. Село А знаходиться на відстані 18 км від шосе. На шосе за 30 км від найближчої 

до села точки шосе розташовано місто В. В яку точку шосе слід прокласти дорогу 

із села, щоб шлях від А до В займав якомога менше часу, якщо швидкість руху по 

шосе 50 км/год, а по путівцю –  30 км/год. 

43. Серед усіх прямокутників, які мають дану площу S, знайти прямокутник з 

найменшою діагоналлю. 

44. Станції A B C, ,  не лежать на одній прямій. Через них проходить три прямолінійні 

залізниці. Вибрати місце для будівництва нафтобази і полустанків (зупинок на 
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залізниці, з яких здійснюється наступне транспортування) так, щоб середні 

витрати на перевезення однієї цистерни нафти, які здійснюються один раз на 

день з кожної з залізничних віток, були мінімальними. Провести дослідження. 

45. Струмінь води фонтана досягає  найбільшої висоти 4 м на відстані 0,5 м від 

вертикалі, що проходить через точку О виходу струміня. Знайти висоту струменя 

над горизонтом на відстані 0,75 м від точки О. 

46. Сума довжини та обхвату поштового пакунка не повинна перевищувати 150 см. 

Визначити розміри пакунка циліндричної форми найбільшого об’єму. 

47. Телефонний дріт довжиною 15м протягнуто від стовпа, де він закріплений на 

висоті 8м над поверхнею землі, до будинку, де його закріпили на висоті 20м. 

Знайти відстань між будинком і стовпом, припускаючи, що дріт не провисає. 

48. Три міста A, B, C  розташовані так, що 
o

ABC 60 . Одночасно з міста A 

виходить автомобіль, а з міста B –– поїзд. Автомобіль рухається у напрямку до B 

з швидкістю 80 км/год., а поїзд –– до C з швидкістю 50 км/год. В який момент 

часу ( від початку руху) відстань між поїздом і автомобілем буде найменшою, 

якщо 200|| AB  км? 

49. Три пункти A B,  і C  сполучені прямолінійними дорогами. До відрізка дороги 

AB  прилягає квадратне поле зі стороною  довжини 
1

2
A B ; до відрізка дороги 

BC  прилягає квадратне поле зі стороною  довжини BC , а до відрізка дороги 

AC  прилягає ділянка лісу довжиною | |A C  і шириною 4 км. Площа лісу на 20 

км2 більше суми площ квадратних полів. Знайти площу лісу. 

50. Тунель у перерізі має форму прямокутника, завершеного зверху півкругом. 

Площа перерізу тунеля S. Якими мають бути розміри прямокутника, щоб 

периметр тунеля був найменшим? 

51. Турист іде з пункту А, розташованого на шосе, в пункт В, що знаходиться на 

відстані 8 км від шосе. Відстань АВ по прямій 17 км. Швидкість туриста по шосе 

5 км/год., по бездоріжжю – 3 км/год. В якому місці йому потрібно звернути з 

шосе, щоб за найкоротший час прийти в пункт В? 

52. Із центра селища виходять дві вулиці: одна на північ, а інша – на схід. На одній 

вулиці треба збудувати школу, а на іншій – дитячий садок та прокласти між ними 

дорогу. На якій відстані від центра слід розмістити їх, щоб дорога між ними була 

найкоротшою, якщо площа трикутника, обмеженого трьома вказаними дорогами, 

має дорівнювати  S ? 

53. У шаховому турнірі брали участь 2 учні сьомого класу і кілька учнів восьмого 

класу. Семикласники набрали 8 очок, а кожний восьмикласник — порівну. 

Відомо, що кожний з кожним грав один раз. Скільки восьмикласників брали 

участь в турнірі ? 
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54. Через місто А проходить магістраль. Під яким кутом до магістралі слід прокласти 

дорогу з села В, щоб час руху від В до А був найкоротшим, якщо швидкість руху 

по дорозі вдвічі менша швидкості руху по магістралі. 

55. Через село А, оточене з усіх боків лугами, проходить пряма шосейна дорога. 

Шосейною дорогою людина може рухатись зі швидкістю 5 км/год, а лугом—3 

км/год (у будь-якому напрямі). Який маршрут має обрати людина, щоб якомога 

швидше потрапити з села А до хутора В, який лежить на відстані 13 км від села і 

5км від дороги? 

56. Школяр витратив деяку суму грошей на покупку портфеля, авторучки і книги. 

Якщо б портфель коштував в 5 разів дешевше, авторучка — в 2 рази дешевше, а 

книга — в 2,5 рази дешевше, ніж насправді, то та ж покупка коштувала б 8 грн. 

Якщо б портфель коштував в 2 рази дешевше, авторучка — в 4 рази дешевше, а 

книга — в 3 рази дешевше, то за ту ж покупку школяр заплатив би 12 грн. 

Скільки коштує вся покупка і що дорожче: портфель чи авторучка? 

57. Як вибрати місце для будівництва станції на прямолінійній залізниці, яка 

обслуговуватиме  населені пункти А і В, розміщені по одну сторону  від 

залізниці, так, щоб затрати на будівництво шосейних доріг, що сполучають міста 

А та В зі станцією, були б мінімальними? 

58. Як оптимально розбити грядку прямокутної форми з площею 4 ари, щоб витрати 

на огорожу були мінімальними? Розв’язати задачу різними способами. 

59. Які параметри матиме циліндр найбільшого об‘єму, виточений з заданого 

прямого кругового конуса ? 

60. Витрати за годину на плавання деякого судна з довільною сталою швидкістю 

складаються з двох частин: сталої, що дорівнює а грн., і змінної, яка пропорційна 

до кубу швидкості плавання (коефіцієнт пропорційності дорівнює 0, kk ). З 

якою швидкістю v  плавання судна буде найекономнішим, якщо судну необхідно 

проплисти з пункту А в пункт В, відстань між якими дорівнює S? 

61. З пунктів А і  В, розташованих на вулицях, які перетинаються під кутом 60  , 

одночасно виїжджають два велосипедисти в напрямi перехрестя С. Через який 

час відстань між ними буде найменшою, якщо швидкість першого велосипедиста 

– 15 км/год, другого – 12 км/год, АС=9 км  і  ВС=6 км? 

62. Для огородження прямокутного квітника є l погонних метрів сітки. Одна із 

сторін квітника прилягає до стіни. Якими повинні бути сторони цього квітника, 

щоб він мав найбільшу площу? 

63.  Поперечний переріз відкритого каналу, що підводить 

воду до турбіни, має форму рівнобічної трапеції (нижня 

основа менша верхньої). При якому куті нахилу   боків  

«мокрий периметр» перерізу (довжина ламаної  ABCD) 

буде найменшим, якщо площа перерізу ABCD води в 

каналі  дорівнює S , а рівень води дорівнює h ? 
C B 

D A 

h 
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64. У півкруг радіуса R  вписано рівнобічну трапецію так, що одна її основа 

збігається з діаметром. Яке значення кута   при основі трапеції, що має 

найбільший периметр? 

65. Серед усіх прямокутних трикутників площі S  знайти той, для якого площа 

описаного круга буде найменшою. 

66. Інвестор може вкласти кошти в 2 проекти. В залежності від умов їх реалізації 

виділено 3 види очікуваних прибутків. Прибутки (в грн. на вкладену грн.), які 

при цьому в середньому отримає інвестор, подані в таблиці: 

Прибутки Проект 1 Проект 2 

Зовнішні умови 1 3 1 

Зовнішні умови 2 0 5 

Зовнішні умови 3 2 1 

Визначити, який розподіл коштів є оптимальним. 

67. Фірма спеціалізується на виробництві електроприладів, отримала замовлення на 

виготовлення 100 електроплит. Конструктором запропоновано до випуску три 

моделі плит А, В і С за ціною відповідно 100, 60 та 50 у.о. Норми витрат сировини 

для виготовлення однієї електроплити різних моделей та запас сировини на фірмі 

наведено в таблиці: 

Сировина Норми витрат сировини Запас сировини 

А В С 

І 10 4 5 700 

ІІ 3 2 1 400 

Визначити оптимальні обсяги виробництва електроплит, що максимізують дохід 

фірми. 

68.  Розв’язати транспортну задачу (знайти мінімальну сумарну вартість перевезень), 

якщо відомо: 

)40;120;80;100(ia  - запаси продукції у постачальників,   

 )240;100;250(jb  - потреби споживачів,   
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ijc  - тарифи на перевезення одниці продукції. 

69. Знайти найбільше значення виробничої функції: 

21
xxz  , 

при умові, що значення змінних 
1

x  і 
2

x  задовольняють систему обмежень: 
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70. На підприємстві випускається два види продукції. Прибуток від реалізації одиниці 

продукції кожного виду є випадковою величиною. Для виробництва продукції 

використовується три види ресурсів, обсяг яких також є випадковою величиною. 

Витрати ресурсів на виготовлення одиницю продукції дорівнюють: 
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Продукція Норми витрат ресурсів 

А В С 

І 3 5 2 

ІІ 4 3 6 

Задано ряди розподілу прибутків та обсягів ресурсів. 

Види продукції 

А Б 

прибуток (грн.) ймовірність прибуток (грн.) Ймовірність 

7 0,4 8 0,4 

8 0,3 9 0,4 

10 0,3 10 0,2 

 

Види ресурсів 

1 вид 2 вид 3 вид 

Обсяг 

тони 

ймовірність Обсяг 

люд/год 

ймовірність Обсяг  

кг 

Ймовірність 

500 0,3 600 0,2 550 0,4 

550 0,2 650 0,2 580 0,2 

600 0,5 680 0,6 600 0,4 

Необхідно максимізувати середній прибуток від реалізації всіх видів продукції за умови, що 

витрати кожного ресурсу не перевищують його середній обсяг.  
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3.2 ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ З МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ 

 

1. Педагогіка в системі наук про людину. Об’єкт, предмет і функції педагогіки. 

Освіта як соціальний феномен і як педагогічний процес. Основні категорії 

педагогіки. Зв’язок педагогіки з іншими науками, зокрема, з методикою навчання 

математики. 

2. Методологія і методи педагогічних досліджень. Методологічні принципи 

педагогічних досліджень. Організація педагогічного дослідження. Система 

методів, і методика проведення педагогічного дослідження під час навчання 

математики в основній школі. 

3. Педагогічна психологія як наука про психологічні проблеми навчання і 

виховання. Об’єкт, предмет і методи педагогічної психології. Специфіка 

застосування методів дослідження педагогічної психології в роботі з дітьми, 

зокрема, під час навчання математики в основній школі. 

4. Особистість. Склад і структура особистості. Діяльність та особистість. Розвиток 

особистості як педагогічна проблема. Рушійні сили розвитку особистості. Роль 

виховання і навчання в розвитку особистості. Формування особистості під час 

навчання математики в основній школі. 

5. Дидактика – теорія навчання. Поняття про дидактику. Основні дидактичні 

концепції. Навчання і розвиток у гуманістичній дидактиці. Діяльнісний, 

системний комплексний та особистісно орієнтований підходи у вивченні 

шкільного курсу математики, їхня характеристика. 

6. Процес навчання. Поняття про навчання та його психологічні механізми. Теорії 

навчання. Процес навчання математики як цілісна система. Цілі, зміст, функції і 

рушійні сили процесу навчання математики. Види навчання і їхня 

характеристика. Діяльність учителя і учнів у різних видах навчання. 

7. Учіння. Види учіння та структура учбової діяльності учнів під час вивчення 

математики. Особливості оволодіння учнями учбовою діяльністю. Уміння 

вчитися самостійно. Неуспішність у вивченні математики, її причини та 

запобігання. 

8. Методика навчання математики як галузь педагогічної науки. Об’єкт, 

предмет, методи і завдання методики навчання математики. Зв’язок методики 

навчання математики з іншими науками. 

9. Зміст навчання математики. Поняття про зміст загальної середньої освіти. Зміст 

шкільної математичної освіти, принципи його визначення. Аналіз державного 

стандарту базової і повної середньої освіти, освітня галузь «Математика», інших 

нормативних документів, які регламентують зміст шкільного курсу математики в 

дванадцятирічній школі. 

10. Цілі навчання математики. Цілі як системоутворюючий фактор методичної 

системи навчання математики. Ієрархія цілей навчання, особливості їхнього 

формування. Цілі навчання математики в основній школі. 
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11. Принципи навчання математики. Закономірності навчання і їхня класифікація. 

Поняття про принцип, правило. Загальнодидактичні принципи навчання 

математики, їхня характеристика. Принципи розвивального навчання. Рівнева і 

профільна диференціація, гуманітаризація змісту і гуманізація навчального 

процесу як сучасні принципи навчання математики в школі. 

12. Методи навчання математики. Поняття про методи навчання. Різні 

класифікації методів навчання. Загальнодидактичні методи навчання. Система 

методів навчання математики в основній школі, їхня суть і порівняльна 

характеристика. 

13. Розумова діяльність у навчанні математики, прийоми і дії. Поняття про метод, 

прийом розумової діяльності. Загальні та специфічні дії і прийоми розумової 

діяльності під час навчання математики в основній школі. Приклади 

застосування. 

14. Організаційні форми навчання математики. Поняття про форми навчання. 

Урок – основна форма організації навчання. Типи і структура уроків математики. 

Вимоги до сучасного уроку математики в основній школі. Допоміжні форми 

навчання математики.  

15. Засоби навчання математики. Поняття про засоби навчання. Класифікації 

засобів навчання, дидактичні функції засобів навчання. Система засобів навчання 

математики в основній школі, їхня суть і порівняльна характеристика. Комп’ютер 

у навчанні математики. Приклади застосування засобів навчання. 

16. Позакласна робота з математики. Поняття про позакласну (позаурочну) роботу 

з математики. Основні форми позакласної роботи, їхній порівняльний аналіз, 

приклади застосування  в навчальному процесі. 

17. Контроль у навчанні математики. Поняття про контроль навчальної діяльності. 

Види, структура і функції контролю. Система контролю у навчанні математики в 

основній школі. Тестування як засіб діагностики навчальних досягнень учнів з 

математики. 

18. Математичні поняття. Уявлення і поняття. Математичні уявлення і поняття. 

Зміст і обсяг поняття. Види понять. Означення. Види означень. Характеристика 

методів формування математичних понять. Методика формування математичних 

понять на різних етапах навчання в основній школі. Приклади з досвіду роботи 

під час проходження педагогічної практики. 

19. Математичні твердження. Твердження, аксіоми, теореми в шкільному курсі 

математики. Види теорем. Етапи роботи з теоремою. Методика формування у 

молодших школярів і підлітків умінь доводити математичні твердження. 

Приклади з досвіду роботи під час проходження педагогічної практики. 

20. Задачі в навчанні математики. Поняття задачі. Математичні задачі і вправи, 

їхнє місце, роль, і функції в навчанні математики. Класифікації задач. 

Характеристика основних методів і способів розв’язування математичних задач. 
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Методика навчання молодших школярів і підлітків розв’язування задач у курсі 

математики основної школи. Приклади з власного досвіду. 

21. Числові множини. Розвиток поняття про число в курсі математики основної 

школи. Числові множини в основній школі. «Числа і дії над ними» як змістова 

лінія шкільного курсу математики: мета вивчення, зміст, вимоги до математичної 

підготовки учнів та особливості вивчення з молодшими школярами і підлітками. 

22. Десяткові дроби. Різні підходи до вивчення десяткових дробів у школі. 

«Десяткові дроби» як основна тема курсу математики 5-6 класів: мета вивчення, 

зміст, вимоги до підготовки учнів; особливості вивчення десяткових дробів і 

відсотків за діючими альтернативними підручниками. 

23. Раціональні числа. Формування поняття раціонального числа в курсі 

математики 5-6 класів. «Раціональні числа» як основна тема: мета вивчення, зміст 

та вимоги до підготовки учнів; особливості вивчення раціональних чисел за 

діючими альтернативними підручниками. 

24. Вирази. Вираз як фундаментальне поняття математики. Вирази в курсі 

математики основної школи. «Вирази і їхні перетворення» як змістова лінія курсу 

алгебри: мета вивчення, зміст, вимоги до підготовки учнів; особливості вивчення 

на різних етапах навчання. 

25. Рівняння і їх системи. Рівняння як фундаментальне поняття математики. Види 

рівнянь в курсі математики основної школи. «Рівняння і їх системи» як змістова 

лінія шкільного курсу алгебри: мета вивчення, зміст, вимоги до підготовки учнів. 

Порівняльний аналіз методичних систем вивчення основних видів рівнянь і їх 

систем. 

26. Нерівності і їх системи. Нерівність як фундаментальне поняття математики. 

Види нерівностей у курсі математики основної школи. «Нерівності і їх системи» 

як змістова лінія курсу алгебри: мета вивчення, зміст, вимоги до підготовки учнів. 

Порівняльний аналіз методичних систем вивчення основних видів нерівностей і 

їх систем. 

27. Функції. Різні підходи до визначення поняття «функція». Означення і способи 

завдання функції в курсі алгебри. «Функції» як змістова лінія шкільного курсу 

математики: мета вивчення, зміст, вимоги до підготовки учнів; особливості 

вивчення властивостей основних функцій шкільного курсу алгебри. 

28. Геометричні фігури. Геометрична фігура як фундаментальне поняття 

математики. Геометричні фігури в шкільному курсі геометрії: означення, рівність, 

подібність. «Геометричні фігури та їхні властивості» як змістова лінія планіметрії: 

мета вивчення, зміст, вимоги до підготовки учнів. Особливості вивчення 

навчального матеріалу на різних етапах навчання. 

29. Геометричні побудови. Про можливе і неможливе в побудові циркулем і 

лінійкою. Історичні задачі на побудову. «Геометричні побудови» як змістова лінія 

шкільного курсу планіметрії: мета вивчення, зміст, вимоги до підготовки учнів. 
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Формування в учнів умінь виконувати геометричні побудови на різних етапах 

навчання. 

30. Геометричні перетворення. Поняття руху і перетворення подібності в геометрії. 

«Геометричні перетворення» як змістова лінія шкільного курсу планіметрії: мета 

вивчення, зміст, вимоги до підготовки учнів; особливості вивчення на різних 

етапах навчання. 

31. Координати і вектори. Поняття вектора, координат у математиці. «Координати і 

вектори» як змістова лінія шкільного курсу планіметрії: мета вивчення, зміст, 

вимоги до підготовки учнів; особливості вивчення на різних етапах навчання. 

32. Величини. Поняття величини в математиці. Геометричні величини. «Геометричні 

величини, їх вимірювання і обчислення» як змістова лінія планіметрії: мета 

вивчення, зміст, вимоги до підготовки учнів; особливості вивчення на різних 

етапах навчання. 
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3.3 ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ  

З ДОДАТКОВОЇ ПРЕДМЕТНОЇ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 

 
3.3.1 Теоретичні питання з фізики та методики навчання фізики  

в закладі загальної середньої освіти 
 

1. Основи кінематики. Простір і час у класичній фізиці. Матеріальна точка. Система 

відліку. Кінематичне вивчення механічного руху. Переміщення, траєкторія, шлях, 

швидкість і прискорення. Кінематичні характеристики руху частинки по колу. Закон 

руху частинки. Методика вивчення розділу «Механічний рух» в основній школі.     

 

2. Основи динаміки частинок. Завдання динаміки. Закони Ньютона. Маса. Імпульс. 

Інерціальні системи відліку. Принцип відносності Галілея. Диференціальне рівняння 

руху частинки. Дві основні задачі динаміки матеріальної точки. Методика вивчення 

розділу «Взаємодія тіл. Сила» в основній школі.    

 

3. Основи механіки твердого тіла. Модель абсолютно твердого тіла. Поступальний і 

обертальний рух абсолютно твердого тіла. Закон руху центра мас. Основне рівняння 

динаміки обертального руху. Кінетична енергія тіла, що обертається. Момент інерції. 

Теорема Штейнера. Методика вивчення теми «Рух і взаємодія» в основній школі. 

 

4. Закони збереження в механіці. Закон збереження імпульсу. Закон збереження 

моменту імпульсу. Космічні швидкості. Кінетична і потенціальна енергія. Закон 

збереження енергії в механіці. Методика вивчення теми «Закони збереження» в 

основній школі. 
 

5. Основи спеціальної теорії відносності. Експериментальні основи: швидкість 

світла і способи її визначення, досліди Фізо і Майкельсона. Постулати Ейнштейна. 

Перетворення Лоренца. Відносність довжини і інтервалу часу, «парадокс близнюків». 

Релятивістські вирази для імпульсу та енергії. Взаємозв‘язок маси і енергії. Методика 

вивчення розділу «Механічна робота та енергія» в основній школі. 
 

6. Основи молекулярно-кінетичної теорії. Основні положення молекулярно-

кінетичної теорії будови речовини. Модель ідеального газу. Основне рівняння 

молекулярно-кінетичної теорії газів. Тиск і температура ідеального газу з точки зору 

молекулярно-кінетичної теорії. Методика вивчення розділу «Фізика – як природнича 

наука. Пізнання природи» в основній школі. 
 

7. Основи фізики твердого тіла. Кристалічні та аморфні тіла. Будова кристалів. Типи 

кристалічних граток.  Теплоємність кристалів при низьких і високих температурах. 

Формули для обчислення теплоємностей. Теплопровідність твердих тіл. Методика 

вивчення розділу «Теплові явища» в основній школі. 
 

8. Основні поняття термодинаміки. Макроскопічні системи, властивості, величини. 

Термодинамічні системи. Постулати термодинаміки. Температура, температурні 

шкали, робота, теплота. Цикл Карно. Закони термодинаміки. Ентропія. Методика 

вивчення розділу «Теплові явища» в основній школі. 
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9. Електростатика. Електростатичне поле. Електричний заряд. Силова та 

енергетична характеристики електростатичного поля. Потенціальний характер 

електростатичного поля. Провідники та діелектрики в електростатичному полі. 

Теорема Остроградського-Гаусса. Методика вивчення розділу «Електричні явища» в 

основній школі. 
 

10.  Постійний електричний струм. Електричний струм в різних середовищах: 

металах, напівпровідниках, рідинах, газах, вакуумі. Закон Ома для повного кола. 

Диференціальна та інтегральна форма законів Ома та Джоуля-Ленца. Явище 

надпровідності. Методика вивчення розділу «Електричні явища» в основній школі. 
 

11. Магнітне поле. Магнітне поле електричного струму та його характеристики. 

Закон Біо-Савара-Лапласа та його застосування до розрахунку характеристик 

магнітних полів. Електромагнітна індукція, емпіричний закон Фарадея. Методика 

вивчення розділу «Магнітні явища» в основній школі. 
 

12. Коливання і хвилі. Гармонічні коливання. Модель гармонічного осцилятора. 

Вільні затухаючі коливання. Коефіцієнт затухання. Логарифмічний декремент 

затухання і добротність системи. Вимушені коливання. Хвильові процеси. Поширення 

хвиль. Ефект Доплера. Методика вивчення розділу «Механічні та електромагнітні 

хвилі» в основній школі. 
 

13.  Геометрична оптика. Геометрична оптика як граничний випадок хвильової 

оптики. Основні поняття і закони геометричної оптики. Заломлення і відбивання на 

сферичній поверхні. Загальна формула товстої і тонкої лінзи. Око як оптична система. 

Волоконна оптика. Методика вивчення розділу «Світлові явища» в основній школі. 
 

14.  Хвильова оптика. Принцип суперпозиції. Методи одержання когерентних пучків 

світла. Явища інтерференції і дифракції світлових хвиль. Дифракційна гратка. Явище 

поляризації світла. Дисперсія. Методика вивчення розділу «Світлові явища» в 

основній школі. 
 

15. Атом і атомне ядро. Атомні моделі. Природа міжатомних та міжмолекулярних 

зв‘язків: іонний, ковалентний, металічний, дисперсійний. Протонно-нейтронний склад 

ядра. Закон радіоактивного розпаду. Дозиметрія. Захист від іонізуючого 

випромінювання. Методика вивчення розділу «Фізика атома та атомного ядра. 

Фізичні основи атомної енергетики» в основній школі. 
 

3.3.2 Теоретичні питання з економіки та методики навчання економіки 

в закладі загальної середньої освіти 
 

1. Предмет та функції економічної теорії. Трактування предмета економічної теорії 

різними школами. Методика вивчення теми “Що і для чого вивчає економічна 

наука. Її місце серед інших наук”. 

2. Потреби та споживчі блага. Закон спадної граничної корисності та його вплив на 

поведінку споживача.  Методика вивчення теми “Потреби та споживчі блага”. 
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3. Виробничі ресурси. Обмеженість ресурсів та проблема економічного вибору. Межа 

виробничих можливостей. Методика вивчення теми “Виробництво та його 

фактори: земля, праця, капітал, здатність до підприємництва”.  

4. Ринковий попит. Модель залежності величини попиту від ціни. Закон попиту. 

Фактори попиту. Ринкова пропозиція. Модель залежності величини пропозиції від 

ціни. Закон пропозиції. Фактори пропозиції. Методика вивчення теми “Попит, 

пропозиція, ринкова ціна”.  

5. Суть, походження і функції грошей. Теорії грошей. Методика вивчення теми 

”Гроші: їх функції та види”.  

6. Класифікація ринків. Особливості формування цін на окремих ринках. Методика 

вивчення теми “Різні види ринків та особливості формування цін”. 

7. Ринкова інфраструктура та її елементи. Ринкова інфраструктура в Україні. 

Методика вивчення теми “Ринкові установи: біржі, банки та інші фінансово-

кредитні посередники”. 

8. Теоретичні підходи до з’ясування проблеми формування доходів у ринковій 

економіці. Методика вивчення теми “Доходи у ринковій економіці”. 

9. Економічна сутність підприємства, види та функції підприємства. Методика 

вивчення теми “Функції підприємства та роль підприємця”. 

10. Підприємництво та його види. Підприємництво в Україні.  Методика вивчення 

теми ”Підприємство і власність. Організаційні форми приватних підприємств”. 

11. Зміст управлінської діяльності підприємств. Менеджмент. Характеристика 

основних теорій управління.  Методика вивчення теми “Менеджмент у 

підприємницькій діяльності”. 

12. Необхідність, сутність та функції маркетингу. Методика вивчення теми 

“Маркетинг у підприємницькій діяльності ”. 

13. Національна економіка як ціле. Погляди на встановлення макроекономічної 

рівноваги. Методика вивчення теми “Як забезпечується макроекономічна 

рівновага: три погляди”. 

14. Основні макроекономічні показники. Валовий внутрішній (національний) продукт. 

Валовий внутрішній продукт в Україні. Методика вивчення теми “Валовий 

внутрішній продукт та інші макроекономічні показники”. 

15. Безробіття як макроекономічне явище. Безробіття в сучасному світі.  Методика 

вивчення теми “Безробіття як наслідок порушення макрорівноваги”. 

16. Інфляція: суть, причини, рівень. Антиінфляційне регулювання в розвинутих 

країнах. Методика вивчення теми “Інфляція як макроекономічне явище”. 

17.  Податки, їх функції та роль в макроекономічному регулюванні. Податкова система 

країни. Методика вивчення теми “Податково-бюджетна політика. Проблема 

дефіциту бюджету та державного боргу”. 

18. Міжнародна торгівля. Світова ціна. Протекціонізм і лібералізм у світовій торгівлі. 

Світова організація торгівлі (СОТ).  Методика вивчення теми “Світова торгівля. 

Торговельний баланс країни. Державне регулювання міжнародної торгівлі”. 

19. Міжнародна валютна система: сутність, структура, розвиток.  Методика вивчення 

теми “Міжнародна валютна система. Міжнародні гроші”. 

20. Міжнародні фінансово-кредитні установи. Методика вивчення теми “Міжнародні 

валютно-фінансові організації”. 
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3.3.3 Теоретичні питання з англійської мови  та методики навчання 

математики в англомовному і білінгвальному середовищі 

 

Практичний курс англійської мови, лексикологія, стилістика, теорія і практика 

перекладу 

1. Translation as a peculiar type of communication. The goal of translation. Characteristics 

of ideal translation. Types of translation.  

2. Types of Transformations. Concretization, Generalization, Antonymic translation, 

Transposition, Replacement, Addition, Omission. 

3. Structural transformations in translation. Transcription, Transliteration, Calque, 

Paraphrasing. 

4. The Adjective and the Adverb. The Category of Comparison. 

5. The Verb. The Category of Voice. The Category of Mood. The Category of Tense. 

6.  Direct and Indirect Speech. Sequence of Tenses. 

7. Numbers. Cardinal and Ordinal Numbers. Mathematical operations symbols. 

8. The basic arithmetic operations for real numbers: addition, subtraction, multiplication, 

and division. 

9. Semasiological Approaches to Meaning.  Metonymy. Metaphor. Other Means of 

Expression. 

10. Polysemy. Semantic Structure of the Word. Synonyms. Antonyms. Homonymy. 

11. The Etymology of English Words. The Etymological Structure of English 

Vocabulary.  Borrowed Words. Dialects of Modern English. 

12. Ways of Worldbuilding. Affixation.  Suffixes. Prefixes.  

13. The Notion of Stylistics as a Branch of General Linguistics. Types of Stylistics and 

Fields of Investigation. The Connection of Stylistics with Other Branchers of 

Linguistics. 

14. Stylistic Lexicology. Literary words, Colloquial words and their stylistic functions. 

Stylistic use of phraseology. 

15. The main features of foreign language intercultural communication. Characteristic of 

formal / informal style of speech. 

 

Методика навчання математики в англомовному та білінгвальному середовищі  

16. Математична символіка і термінологія та її використання в умовах англомовного 

та білінгвального середовища. 

17. Особливості реалізації основних дидактичних принципів навчання математики в 

умовах англомовного та білінгвального середовища. 

18. Методика навчання курсів алгебри та алгебри і початків аналізу в умовах 

англомовного та білінгвального середовища (на прикладі однієї теми на вибір 

студента). 

19. Методика навчання курсу геометрії в умовах англомовного та білінгвального 

середовища (на прикладі однієї теми на вибір студента). 
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