
                                           МОДУЛЬ 5 

 Тема:  «Похідна та її застосування» 

1 Границя функції, Теореми про границі. Обчислення границь. 

 

 СВ. Неперервність функції 

2 Похідна функції, її геометричний і фізичний зміст. Похідні елементарних функцій 

Правила диференціювання 

 

3 Розвʼязування вправ 

 

  СВ. Похідні вищих порядків. Похідна складеної функції 

4 Розв’язування вправ на знаходження похідних 

5 Ознаки сталості, зростання і спадання функції 

6 Екстремуми функції. Застосування похідної до дослідження функції на екстремуми та монотонність 

 СВ.  Застосування похідної ІІ порядку для дослідження функції на екстремум 

7 Дослідження функцій за допомогою похідної та побудова графіка 

8 Найбільше і найменше значення похідної на проміжку 

9 Розв’язування вправ. Самостійна робота 

10 Розв’язування вправ.  

 

Тема: « Диференціальне числення функції однієї змінної» 

Похідна функції, її геометричний і фізичний зміст. Похідні елементарних  

функцій. Правила диференціювання 

 

ПЛАН 

1.Означення похідної. 

2. Геометричний та фізичний зміст похідної 

3. Похідні елементарних функцій 

4. Правила диференціювання 

1)Похідна́ — основне поняття диференціального числення, що характеризує швидкість зміни 

 функції. Визначається як границя відношення приросту функції до приросту її аргументу  

коли приріст аргументу прямує до нуля (якщо така границя існує).  

Функцію, що має скінченну похідну, називають диференційовною. 

Нехай в деякому околі точки x0 визначена функція f. Якщо ми візьмемо довільне число 

 x в цьому околі, то приріст аргументу (позначається Δx) в цьому випадку визначається,  

як x−x0, а приріст функції (Δy) — як f(x)−f(x0). Тоді, якщо існує границя , то  

вона називається похідною функції f в точці x0. 

2)Геометричний зміст похідної 

Значення похідної в точці  x0 дорівнює тангенсу кута нахилу дотичної до графіка функції 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B5_%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8F_(%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B3%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8F_(%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%96%D0%BB
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8F_(%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)


 в точці з абсцисою x0  і дорівнює кутовому коефіцієнту цієї дотичної. 

 

k=tgα=f'(x)  кутовий коефіцієнт дотичної з рівнянням  y=kx+b, 

y= f(x0) + f'(x0)(x-x0) – рівняння дотичної. 

Механічний зміст похідної 

Похідна за часом є мірою швидкості зміни відповідної функції, що може застосовуватися  

до найрізноманітніших фізичних величин. 

Якщо функція S=S(t) описує рух матеріальної точки, тобто залежність пройденої відстані  

S від часу t , то її похідна задає залежність миттєвої швидкості v від часу t ,                                                              

S'(t)=v(t); 

похідна швидкості відповідно є прискоренням 

                                                 v'(t)=a(t). 

3)  

 

 

 

, де  та  — визначені 

Зокрема: 

 

 

 

http://mathab.com.ua/wp-content/uploads/2014/01/geom.jpg


 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

4)Константа 

, де  

Сума і різниця похідних 

 

 

Похідна від добутку і частки 

 

 

Похідна від складної функції 

 

 

Дослідження функції за допомогою похідної та побудова графіка 

 

 Сьогодні  ми розглянемо загальну схему дослідження функції й побудову її графіка. 

 Функції ми зустрічаємо скрізь на практиці, функції описують рух, фізичні явища.  

Вони зустрічаються в техніці, геометрії, механіці, хімії, економіці. 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BC%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%BA
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%96%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D1%96%D1%8F_%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D1%96%D0%B9


 Вивчаючи функції, ми вивчаємо конкретні явища, які вони описують.  

 Математичний аналіз є засобом вивчення функції, і в той же самий час засобом  

вивчення навколишніх нас явищ. Одним з важливих понять математичного  

аналізу є похідна. І сьогодні, у центрі уваги – дослідження функції за допомогою 

 похідної і побудова її графіка  

№ 
 

кроку 

Алгоритм Виконання алгоритму 

1. 

Знаходимо 

область 

визначення 

функції 

  

 

2. 

Досліджуємо 

функцію на 

парність, 

непарність 

 – функція 

ні парна, ні непарна 

3. 

Знаходимо 

точки перетину 

графіка з 

осями 

координат 

 і  
 

 

 
 

 
 

 

4. 

Знаходимо 

похідну 

функції і її 

критичні точки 

 
 

,  
 

 

 і  
 

 

 і  – критичні точки 

5. 

Знаходимо 

проміжки 

зростання, 

спадання 

 
 

  



функції, точки 

екстремуму й 

екстремуми 

функції 

  

 

 
 

 – не є точкою екстремуму 
 

 – точка мінімуму 
 

 

6. 
Будуємо графік 

функції 

 

  

                                Розв'язування вправ 

  

 Усні вправи. 

Знайти похідні: 

1) у=х2   2) у=cosx   3)y=lnx    4) y=x4 +5sinx  5)y=tgx 6) у=7 

(записати в зошит відповіді) 

2) Письмове виконання вправ  

У=5 cosx  +3 х2   

у= 1,2+х- sinx   

у= х7  - 6 lnx+π 

у= х5(1+ sinx  ) 

у= х3 cosx   

у=
2х+1

з+х
 

у= 
sinx  

х2  

3).  Знайти тангенс кута нахилу дотичної до кривої у=2х2  +3 в 



 точці х0=1. 

4). Тіло рухається за законом S= 5t3-2t+12(м). Знайти миттєву  

швидкість тіла в момент часу  t=2с. 

Вправи для самостійної роботи 

Знайти похідні: 

1) у=х5   2) у=2cosx   3)y=3lnx    4) y=x3 +2sinx  5)y=сtgx 6) у=1,2 

(записати в зошит відповіді) 

2) Письмове виконання вправ на дошці 

У=3 sinx    +2 х2   

у= 2х+ lnx- 3sinx   

у= х8  - 3 lnx+10 

у= х4(1+ ех  ) 

у= х6 sinx     

у=
3х−1

2х
 

у= 
sinx  

ех  

3).  Знайти тангенс кута нахилу дотичної до кривої у=х3  - 4 в точці 

 х0=-3. 

4). Тіло рухається за законом S= t4-5t+1(м). Знайти миттєву  

швидкість тіла в момент часу  t=1с. 

 

 

Найбільше і найменше значення функції на проміжку 

 

Від максимумів і мінімумів функції слід відрізняти її найбільше 

 і найменше значення на проміжку.  

Наприклад, функція у=х2, задана на проміжку [-1;2], має найменше 

 значення f(0) =0 і найбільше значення f(2)=4. 
 Найбільше і найменше значення функції тісно                       

 пов'язані з її областю значень.. Якщо область 

 значень функції [m; M], то m-найменше  

 значення функції, а М – найбільше її значення. 

 

 

Щоб знайти найбільше і найменше значення неперервної функції f(х)  

на проміжку [а;b], треба обчислити її значення f(а), f(b) на кінцях 



 даного проміжку і в критичних точках, що належать цьому проміжку, 

 і вибрати з них найбільше і найменше. 

Приклад: Знайдіть найбільше і найменше значення функції  

f(Х) =х3 +3х2-9х -10 на проміжку [-4;4]. 

 

До знаходження найбільшого або найменшого значення функції зводиться 

 розв’язання багатьох прикладних задач. 
Приклад. Є квадратний лист жерсті зі стороною 60см. Знайдіть розміри квадратів,  

які треба вирізати в кутах даного листа, щоб з одержаної заготовки зробити коробку 

 найбільшого об’єму. 

 
 

Розв’язування вправ. 

Знайдіть найбільше і найменше значення функцій. 

1.  f(х) = х2 – 4х на проміжку [-3;3]. 

2. f(х) =5х3 – 3х5 на проміжку [-2;2]. 

3. f(х) = х4 – 8х2 -3  на проміжку [-3;1]. 

4. f(х) = х – 4/х на проміжку [1;3]. 

5. Яке число в сумі з його квадратом має  найменше значення. 

6. Якими повинні бути розміри басейну об’ємом 32м3 з квадратним  

дном і вертикальними стінками, щоб на його облицювання 

 пішло найменше плиток? 

Самостійна робота. 
В1. 
1. Знайти похідні: 
а) у=4х3-х2+1,7х-3 
б) у=sinx-2lnx 
в) у=(х3+2)ех 
г) у=tg4x 

д) y=
𝑠𝑖𝑛𝑥
𝑥+2 

е) f(x)=sin4x 

В2. 
1. Знайти похідні: 
а) у=ех+arctgx 
б) у=lnx-2х5+х3+х-1 

в) у=(√х+2)cosx 
г) у=sin6x 

д) y=
𝑐𝑜𝑠𝑥
𝑥−1  

е) f(x)=cos3x 



2. Тіло рухається за законом S=t3-
2t2+1.Знайти миттєву швидкість в момент 
t0=1с. 

2. Знайти тангенс кута нахилу до кривої 
у=х2+2 в точці х0=4. 

В3. 
1. Знайти похідні: 
а) у=log5x-3х2+5 
б) у=3x+5x2-x3+11 
в) у=(х+3)cosx 

г) у=tg
𝑥

2
 

д) y=
𝑥2

𝑠𝑖𝑛𝑥 

е) f(x)=tg3x 
2. Знайти миттєву швидкість в момент 
часуt0=3с, якщо тіло рухається за 
закономS=t2-5t+3 

В4. 
1. Знайти похідні: 
а) у=2х4-х2+5х-3,8 
б) у=3sinx-ех 
в) у=(х3-2)ех 
г) у=cos3x 

д) y=
𝑙𝑛𝑥

𝑥2  

е) f(x)=(5x-4)6 
2. Тіло рухається за законом S=t4-
2t2+5.Знайти миттєву швидкість в момент 
t0=2с. 

В5. 
1. Знайти похідні: 
а) у=log44 +4х3 
б) у=arcsinx +2х4-х3-1,5 

в) у=(√х-1)lnx 
г) у=tg7x 

д) y=
𝑙𝑛𝑥

𝑒𝑥  

е) f(x)=(2x-5)3 
2. Тіло рухається за законом S=3t2-
t3+1.Знайти миттєву швидкість в момент 
t0=2с. 

В6. 
1. Знайти похідні: 
а) у=х5+6x+ctgx 
б) у=x+x4-2x3+5,2 
в) у=(2х+1)cosx 

г) у=cos
𝑥

6
 

д) y=
𝑙𝑛𝑥

𝑠𝑖𝑛𝑥 

е) f(x)=ln5x 
2Тіло рухається за законом S=3t2-
t3+4.Знайти миттєву швидкість в момент 
t0=2с. 

Завдання для самостійної роботи 
 

 
 

В1. 
1. Знайти похідні: 
а) у=х4-2х2+1,2х-4 
б) у=sinx-2ех 
в) у=(х2-1)ех 
г) у=tg3x 

д) y=
𝑠𝑖𝑛𝑥

𝑥  

е) f(x)=ln2x 
2. Тілорухається за законом S=t2-
4t3+1.Знайти миттєвушвидкість в 

В2. 
1. Знайти похідні: 
а) у=ех+2х4 
б) у=3-х4+3х3+х2-1 

в) у=(√х+4)sinx 
г) у=sin5x 

д) y=
𝑙𝑛𝑥

𝑥  

е) f(x)=sin3x 
2. Знайти тангенс кута нахилу до кривої 



момент t0=2с. у=х2-4 в точці х0=1. 

В3. 
1. Знайти похідні: 
а) у=tgx-х2+5,1 
б) у=2x+x2-2x3+5 
в) у=(х+2)(cosx+1) 

г) у=cos
𝑥

3
 

д) y=
𝑥+1

𝑒  

е) f(x)=tg2x 
2. Знайти миттєву швидкість в момент 
часуt0=3с, якщо тіло рухається за 
закономS=3t2-4t 

В4. 
1. Знайти похідні: 
а) у=5х3-х2+1,5х-4 
б) у=sinx-2ех 
в) у=(х2-1)ех 
г) у=tg3x 

д) y=
𝑠𝑖𝑛𝑥

𝑥  

е) f(x)=ln2x 
2. Тілорухається за законом S=t2-
4t3+1.Знайти миттєвушвидкість в 
момент t0=2с. 

В5. 
1. Знайти похідні: 
а) у=ех+х3 
б) у=3-х4+3х3+х2-1 

в) у=(√х+4)sinx 
г) у=sin5x 

д) y=
𝑙𝑛𝑥

𝑥  

е) f(x)=sin3x 
2. Тілорухається за законом S=t2-
4t3+1.Знайти миттєвушвидкість в 
момент t0=2с. 

В6. 
1. Знайти похідні: 
а) у=х2+5,6+tgx 
б) у=2x+x2-2x3+5 
в) у=(х+2)(cosx+1) 

г) у=cos
𝑥

3
 

д) y=
𝑥+1

𝑒  

е) f(x)=tg2x 
2Тілорухається за законом S=t2-
4t3+1.Знайти миттєвушвидкість в 
момент t0=2с. 

 
 

 Приблизні завдання для контрольної роботи МОДУЛЬ №5 
Варіант 1В. 

1. (0,5 б). Знайти похідну функції у=
6

х2
. 

2. (0,5 б). Знайти похідну функції у=5sinx+tg2x. 

3. (0,5 б). Знайти значення похідної функції у=5√х -х в точці х0=25. 

4. (0,5 б). Знайти кут, який утворює з додатним напрямом осі ох дотична  

до графіка функції у=
х6

6
 у точці х0=-1. 

5. (за кожну правильну відповідь 0,5б). Встановити відповідність між функціями 

 (1-4) та їх похідними (А-Д). 

1.у=lnx2                     А) 
1

х
 



2. Y=ln2x                     Б)
4

х
 ln2x 

 

3. y=ln2x                     В) 
2

х
 lnx 

 

4. Y=ln2 2x                    Г)2 ln2x 

 

                                       Д) 
2

х
 

6. (1б). Точка рухається за законом S(t)= t2-2t+3 ( t вимірюється в с, S – у м).  

Через який час від початку руху швидкість дорівнюватиме 8м/с. 

7. (2б). Знайти похідну функції у=
х−3

х3
   в точці х0=2. 

8. (2б). Скласти рівняння дотичної до графіка функції f(x)=х3-2х в точці х0=3. 

9. (3б). Знайти в якій точці дотична до графіка функції у= 3соs x дотична нахилена 

 під кутом 30°. 

 

 

 

 
 
 
 

МОДУЛЬ №5 
Варіант 2В. 

 

 
 

 

 

                                                           МОДУЛЬ 6 
  

 Тема «Інтеграл та його застосування» 

1 Первісна та її властивості 

 СВ Основна властивість первісної 

2 Знаходження первісних 

3 Інтеграл. Формула Ньютона-Лейбніца 



 СВ.Основні властивості інтеграла 

4 Обчислення інтегралів 

5 Обчислення площ плоских фігур за допомогою інтеграла 

 СВ Обчислення обʼємів 

 СВ.Застосування інтеграла у фізиці 

 СВ Застосування інтеграла в економіці 

6 Розв’язування задач на обчислення та застосування інтегралів 

7 Розв’язування задач на обчислення та застосування інтегралів 
 

8 Розв’язування вправ 

9 Розв’язування вправ на  застосування інтегралів 

10 Розв’язування вправ. Контрольна робота 

 

1. Первісна та її властивості. 

. 

Введемо поняття первісної  функції та невизначеного інтеграла, розглянемо основні іх 

властивості. 

Функція  F(x) називається первісною функції  f(x) на даному проміжку, якщо для 

будь-якого x  з цього проміжку  F‘(x) = f(x). 

Наприклад 

Перевірити, чи буде функція  F(x)=sinx+2,5x2 первісною функції  f(x)= cosx+5х на 

множині дійсних чисел? 

Знайдемо похідну функції  F(x),  F´(x) = cosx+2,5·2х= cosx+5х, отже F(x) називається 

первісною функції  f(x) на множині дійсних чисел 

 

Наприклад, розв’яжемо задачу: 

Для функції  f(x)=–x2+3x обчисліть первісну,  графік якої проходить через точку 

 М(2;-1). 

Розв’язання 

Знайдемо загальний вигляд первісної даної функції: 

F(x)=-x3/3+3 x2/2 +С.                                       (1) 

Оскільки графік шуканої первісної задовольняє рівнянню (1), підставимо в рівняння 

замість аргументу значення 2,  замість функції значення -1, матимемо: 

-1=-8/3+6 +С, 

Отже С=-13/3. 

Шукана первісна матиме вигляд: F(x)=-x3/3+3 x2/2 -13/3 

 

 

 
Правила знаходження первісних 

2.  

 

3.  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця первісних (невизначених інтегралів) 

 
 

2. Знаходження первісних 

Усно: Назвати первісні для функцій:  

1) у=cosx                       2)f(x)=ex    

3)y=1|x                         4)y=x2   



 5)f(x)=x4                       6)y=cos2x 

Розв'язування вправ 

(середній рівень) 

1. Знайти загальний вигляд первісної для функції f(x)=3х2. 

2. Вказати первісну функції у= sinx графік якої проходить через 

точку В(π; -2). 

3. Визначити загальний вигляд первісної для функції f(x)=2х3+6х. 

4. Вказати первісну функції у= 
1

х
 графік якої проходить через 

точку М(е2; -1). 

5. Знайти первісну f(x)= sinx графік якої проходить через початок 

координат. 

6. Укажіть загальний вигляд первісної f(x)=
4

х5. 

7. Знайти первісну для f(x)=е
х

2 

8. Назвати первісну для f(x)=3х. 

9. Знайти загальний вигляд первісної для функції f(x)=3х2+4х 

10. У= соs5x 

11. f(x)=
1

со𝑠 22х
 

12. Вказати первісну функції у= 8х3 графік якої проходить через 

точку А(1; 2). 

13. f(x)=10х4 -6х 

14. Вказати первісну функції f(x) = 6х графік якої проходить 

через точку М(-1; 5). 

Достатній рівень. 

1. Вказати первісну функції f(x) =8х3 -е
х

2 графік якої проходить 

через точку В(1; -2√е). 

2.  Вказати первісну функції у= 
14

√7х+2
  +3х2 графік якої проходить 

через точку С(2; 0). 

3. Знайти первісну для f(x)=
1

√2х+7
 - sin

х

4
 графік якої проходить 

через початок координат. 

4. Інтеграл. Формула Ньютона-Лейбніца 
5. Дамо одне з означень визначеного інтегралу. 



6. Визначеним інтегралом від неперервної на [а;b] функції f(x) з 

нижньою межею а і верхньою межею b називають різницею F(b) -

 F(a), де F(x) - одна з первісних для функції f(x). Позначають 

визначений інтеграл так  ∫ f(x)dx
в

а
 

7. При обчисленні різниці F(b) - F(а) можна брати будь-яку з первісних 

функцій f(х), що записуються в загальному вигляді F(x) + С. Але 

прийнято застосовувати ту первісну для якої С = 0. 

8. За наведеним означенням маємо: 

9.  
10. Цю формулу називають формулою Ньютона-Лейбніца. 

11. Зауважимо, що при обчисленні визначених інтегралів зручно 

різницю F(b) - F(a) записують так F(x) . Застосовуючи це позначення 

формулу Ньютона-Лейбніца записують ще й у такому вигляді: 

12.  
13. Розглянемо приклади знаходження визначень інтегралів. 

14. Приклад 1. Обчисліть інтеграл ∫ sіn хdх.
𝜋

0
  

15. Розв’язання. Для функції f(х) = sin х однією з первісних є F(х) = -

cos х. Маємо за формулою Ньютона-Лейбніца 

16.  

17. Приклад 2. Обчисліть інтеграл  

18. Розв’язання. Спочатку знайдемо первісну для функції f(х) = 2х + 3х2 + 

1. Використовуючи правила обчислення первісних та таблицю 

первісних, маємо: 

19.  
20. Матимемо 

21.  
22. Зауважимо, що при оформленні цього прикладу знаходження 

первісної можна було не записувати окремо. Тоді оформлення набуде 

наступного вигляду: 

23.  



24. Приклад 3. Обчисліть інтеграл  

25. Розв’язання. Використаємо правило  знаходження первісних. Маємо 

26.  
27.  
28.  

29.  
30.  

31.  

 
32.  

33.  

 

Обчислення інтегралів 

В5. 

Обчислити інтеграли: ∫ х2𝑑х
2

0
 

∫ 𝑐𝑜𝑠х 𝑑х
𝜋/2

0

 

 

∫ 3х 𝑑х
2

1

 

∫ (х2 + 3𝑥)𝑑х
3

−1

 

∫ (2х3 + 3𝑥 − 4)𝑑х
2

1

 

 

∫ (3𝑐𝑜𝑠4𝑥 +
1

2
𝑠𝑖𝑛

𝑥

2 
)𝑑х

𝜋

0

 

В6. 

Обчислити інтеграли: ∫ 2х2𝑑х
1

0
 

∫ 𝑐𝑜𝑠х 𝑑х
𝜋/6

0

 

 

∫ 3х4𝑑х
2

0

 

∫ (х2 + 5)𝑑х
3

−1

 

∫ (3х2 + 𝑥 − 2)𝑑х
3

1

 

 

∫ (
1

5
𝑠𝑖𝑛

𝑥

5 
+ 𝑐𝑜𝑠2𝑥)𝑑х

𝜋

0

 

 

В1. 

Обчислити інтеграли:  

∫ х2𝑑х

3

0

 

В2. 

Обчислити інтеграли:  

∫ х3𝑑х

1

0

 



∫ 𝑐𝑜𝑠х 𝑑х

𝜋

0

 

∫ 3х2𝑑х

2

1

 

∫ (х4 + 𝑥)𝑑х

2

−1

 

∫ (2х3 + 3𝑥 − 4)𝑑х

2

0

 

∫ (3𝑐𝑜𝑠4𝑥 +
1

2
𝑠𝑖𝑛

𝑥

2 
)𝑑х

𝜋

0

 

 

∫ 𝑐𝑜𝑠х 𝑑х

𝜋/2

0

 

∫ 4х3𝑑х

2

1

 

∫ (х4 + 5𝑥)𝑑х

3

1

 

∫ (х3 + 𝑥 − 4)𝑑х

2

1

 

∫ (4𝑐𝑜𝑠2𝑥 +
1

2
𝑠𝑖𝑛

𝑥

2 
)𝑑х

𝜋

0

 

 

В3. 

Обчислити інтеграли:  

∫ х2𝑑х

2

0

 

∫ 𝑐𝑜𝑠х 𝑑х

𝜋/2

0

 

∫ 5х 𝑑х

2

0

 

∫ (х2 + 7𝑥)𝑑х

1

0

 

∫ (4х3 + 𝑥 − 1)𝑑х

2

1

 

∫ (𝑐𝑜𝑠𝑥 +
1

2
𝑠𝑖𝑛

𝑥

2 
)𝑑х

𝜋

0

 

 

В4. 

Обчислити інтеграли:  

∫ х3𝑑х

1

0

 

∫ 𝑐𝑜𝑠х 𝑑х

𝜋/2

0

 

∫ 8х 𝑑х

2

1

 

∫ (х2 + 2𝑥)𝑑х

3

1

 

∫ (х3 + 2𝑥 − 5)𝑑х

2

0

 

∫ (4𝑐𝑜𝑠4𝑥 +
1

3
𝑠𝑖𝑛

𝑥

3 
)𝑑х

𝜋

0

 

 

Розв’язування задач на обчислення та застосування  інтегралів 

1. Обчислити:∫ 8х34

2
dx;                ∫ 4х2

0
dx;                  ∫

3

х

6

1
dx; 

2. Обчислити площу фігури, обмеженої лініями: у=х2, х=-2, х=1 та 

віссю ох. 

3. Тіло рухається з швидкістю v(t)=t3+2 (м/с). Знайти шлях, 

пройдений тілом       за третю секунду. 

4. Обчислити площу фігури, обмеженої лініями у=−
1

х
, х=-2, х=-1 та 

у=0 

……………. 

5. Обчислити площу фігури, обмеженої лініями у=6-х2  та у=6-х. 



6. Точка рухається з швидкістю v(t)=t+2 (м/с).  За перші 2с вона 

пройшла 20м. Записати закон руху точки. 

7. Обчислити площу фігури, обмеженої лініями у = 5 +4х-х2 та у=0. 

8. Обчислити площу фігури, обмеженої лініями у = х2 -9 та у=0. 

Навчальна самостійна робота. 

1.Знайти загальний вигляд первісної для функції: а) f(x)=4х3 

 б) у=6х3- sinx  в) f(x)= 
1

со𝑠 24х
 

2. Вказати первісну функції у= sinx графік якої проходить через точку 

К(π; -1). 

3. Вказати первісну функції у= 2х графік якої проходить через точку 

В(1; 2). 

………….. 

4. Вказати первісну функції у= 
2

√х+2
  +5х4 графік якої проходить через 

точку С(7; 0). 

5. Графік якої з первісних для функції у=3х2 проходить через т. М(1;2). 

6. Обчислити:  

∫ 2𝑠𝑖𝑛
𝑥

2 
со𝑠

𝑥

2 
𝑑х

𝜋

3
𝜋

6

. 

7.  Знайти об’єм тіла, утвореного при обертанні криволінійної трапеції, 

обмеженої лініями у=х3, х=1, у=0. 

8. Обчислити:  

а)∫ (х3 + 4𝑥 − 1)𝑑х
2

1
            б) ∫ (3𝑐𝑜𝑠2𝑥 +

1

3
𝑠𝑖𝑛

𝑥

3 
)𝑑х

𝜋/2

0
 

 

                                                           Контрольна робота. 

Варіант 1. 

1. (1б)Укажіть неправильне твердження:  

А) Якщо – F(x) - первісна для функції f(x), то F(x) +C , де С –число, також є 

первісною для функції f(x). 

Б) Первісна для суми функцій дорівнює сумі первісних для цих функцій. 

В) Якщо F(x) – первісна для функції f(x), то F´(x)= f(x). 

Г) Якщо – F(x) - первісна для функції f(x), то F(кx +в)  , де к –число,  первісна 

для функції f(кx +в). 



2.  (1б)Для функції у=6х знайдіть первісну, графік якої проходить через точку  

А(-1;3). 

А) F(x)=6+3х2    Б) F(x)=6      В) F(x)=3х2       Г) F(x) = х2+3. 

3. (1б) Обчисліть площу фігури, обмеженої лініями у=х3, х=2, х=0, у=0. 

А) 4   Б)16   В)8   Г)10. 

4. (1б) Укажіть загальний вигляд первісної для функції у = 4х. 

А) 2х+С     Б)2х2+С   В) 4х2 +С  Г) 4+С 

5. (2б) Обчислити ∫ sin 𝑥 𝑑𝑥
𝜋

2
0

. 

6. (2б) Знайдіть первісну для функції f(x)=
х3+ 2х2+3х

х
 

7. (2б) Використовуючи формулу Ньютона- Лейбніца, обчисліть  

∫ 𝑠𝑖𝑛
𝑥

2

𝜋

3
0

 cos
𝑥

2
 dx 

Варіант 2. 

1. (1б)Укажіть неправильне твердження:  

А) Якщо – F(x) - первісна для функції f(x), то  ∫ f(x)dx
𝑏

𝑎
 =F(b)- F(a) . 

Б) Первісна для добутку функцій дорівнює добутку первісних для цих функцій. 

В) Якщо F(x) – первісна для функції f(x), то СF(x) –первісна для функції С f(x). 

Г) Якщо – F(x) - первісна для функції f(x), то 
1

к
F(кx +в)  , де к –число,  первісна 

для функції f(кx +в). 

2.  (1б)Для функції у= 8х знайдіть первісну, графік якої проходить через точку  

А(-1;4). 

А) F(x)=8+4х2    Б) F(x)=8      В) F(x)=4х2       Г) F(x) = х2+8. 

3. (1б) Обчисліть площу фігури, обмеженої лініями у=х3, х=4, х=0, у=0. 

А) 4   Б)16   В)8   Г)64. 

4. (1б) Укажіть загальний вигляд первісної для функції у = 2х. 

А) 2х+С     Б)х2+С   В) 4х2 +С  Г) 2+С 

5. (2б) Обчислити ∫ соs 𝑥 𝑑𝑥
𝜋

2
0

. 

6. (2б) Знайдіть первісну для функції f(x)=
х3−3 х2+4х

х
 

7. (2б) Використовуючи формулу Ньютона- Лейбніца, обчисліть  

∫ (𝑠𝑖𝑛2 𝑥

2

𝜋

6
0

 cos2𝑥

2
 )dx 



 

 

Запитання для здачі модуля №6. 

 

1) Що називається первісною? 

2) Основна властивість первісної. 

3) Що називається інтегралом? 

4) Правила інтегрування. 

5) Таблиця первісних. 

6) Дати означення криволінійної трапеції. 

7) Геометричний зміст інтеграла. 

8) Фізичний зміст інтеграла. 

9) Формула Ньютона-Лейбніца. 

 

 

 

МОДУЛЬ №7. 
 Тема: «Елементи теорії ймовірностей та математичної статистики» 

1 Елементи комбінаторики. Перестановки, розміщення, комбінації. 

2 Випадковий дослід і випадкова подія. Відносна частота та ймовірність події. 

3 Операції над подіями. Ймовірності суми та добутку подій. 

4 Розв’язування вправ. Самостійна робота. 

5 Дискретна випадкова величина, закон її розподілу. 

 СВ Математичне сподівання 

6 Закон великих чисел 

 СВ Вибірковий метод у статистиці 

7 
 

Розвʼязування вправ. Самостійна робота 
 

Рекомендована література. 
[1]Бевз Г.П., Бевз В.П. Математика 11. Рівень стандарту. К, «Генеза», 2011 

[2] Афанасьєва О.М., Бродський Я.С. та ін. Математика. 11 клас. Рівень стандарту. Тернопіль. 2011. 

[3]Бурда М. Збірник завдань для ДПА з математики.11кл 

  



 

 

1. ЕЛЕМЕНТИ КОМБІНАТОРИКИ. ПЕРЕСТАНОВКИ, 

РОЗМІЩЕННЯ, КОМБІНАЦІЇ. 

 Поняття множини є одним із фундаментальних понять математики. Воно 

належить до так званих первісних понять. Введення цього поняття 

спирається на його інтуїтивне сприйняття. Відоме означення, яке дав 

множині Кантор: « Множина – це багато дечого, що сприймається як одне 

ціле».  

У повсякденному житті ми використовуємо слова, які вказують на те, що 

мова йде про сукупність об’єктів: набір, група, сім’я, клас, список тощо. 

Але ці слова є загальними поняттями і, вжиті самостійно, не 

характеризують властивість об’єктів, які належать сукупності. 

Множину розуміють як сукупність об'єктів довільної природи, об'єд-

наних за певною ознакою чи властивістю. Об'єкти множини називають 

елементами множини. 

Наприклад, множинами є  сукупності об’єктів: 

 множина деталей деякого механізму; 

 множина студентів групи; 

 множина зірок певного сузір’я; 

 множина натуральних чисел; 

 множина розв’язків даного рівняння; 

 множина точок площини, рівновіддалених від кінців відрізка; 

Множини позначають великими літерами латинського алфавіту А, В,  С , ..., а 

їх елементи — малими а, Ь,  с.  

Множини, які містять скінчене число елементів називають скінченими. 

Множину А називають підмножиною множини В, якщо всі елементи множини 

А є елементами множини В. Наприклад: множина студентів вашої групи є 

підмножиною множини студентів вашого коледжу. 



Комбінаторика – розділ математики, в якому для скінченних множин 

розглядаються різні сполуки елементів. 

Окремі комбінаторні задачі розглядалися ще в стародавні часи. Однак 

комбінаторика стала наукою лише в період становлення теорії ймовірностей. 

Для того щоб розв’язувати ймовірнісні задачі треба було вміти 

підраховувати число різних сполук, що підлягають тим чи іншим умовам. 

Комбінаторні задачі досліджували в XVI ст. італійські вчені Джироламо 

Кардано, Нікколо Тарталья і Галілео Галілей. Згодом у XVII ст., такі задачі 

розв’язували основоположники теорії ймовірностей — французькі 

математики Блез Паскаль і П’єр Ферма. Першим розглянув комбінаторику 

як самостійну галузь науки німецький філософ і математик Готфрід 

Лейбніц. У 1666 році він опублікував трактат «Мистецтво комбінаторики» 

(«Ars Combinatoria»!)  у якому вперше з’явився сам термін «комбінаторика». 

Цей термін походить від латинського combinare — «з’єднувати». 

Подальший розвиток комбінаторики пов’язаний з іменами швейцарського 

математика Якоба Бернуллі та Леонарда Ейлера, який народився у 

Швейцарії, а жив і працював у Росії та Німеччині. Комбінаторними 

задачами цікавились і багато інших математиків, які займалися складанням 

та розгадуванням шифрів, вивченням стародавніх письмен, застосуванням 

комбінаторики до різних ігор. 

У наш час комбінаторні методи використовуються у фізиці, хімії, біології, 

економіці, інформатиці, техніці та інших галузях знань. Комбінаторика тісно 

пов’язана з багатьма розділами математики, зокрема з теорією ймовірностей. 

 Факторіал – функція, яка визначена на множині цілих невід’ємних чисел 

і ставить у відповідність даному числу  n добуток всіх натуральних чисел від 

1 до n включно. Позначають факторіал n! ( читають « ен факторіал»). Отже  

n!= 1·2·3·4· …· (n-1)· n. За домовленістю 0!=1. 

Приклад: Обчислити 5!. 

5!= 1·2·3·4·5= 120. 

 Розглянемо завдання, в яких доводиться підраховувати кількість 



способів, за допомогою яких n різних предметів можна розташувати на n 

різних місцях. Такі розташування називають перестановками. 

Приклад: Скількома способами можна розставити на пʼятимісній сушилці 

п’ять різних тарілок? 

Першу тарілку можна поставити на будь-яке місце з п’яти, другу тарілку 

– на будь-яке місце з чотирьох, що залишилися, третю – на будь-яке місце з 

тих трьох місць, що залишилися, і так далі. Таким чином, всього виходить  

5·4·3·2·1=120 способів. 

Добуток 1·2·3·4·5 є добутком п’яти перших натуральних чисел і дорівнює 

5!. 

Означення. Перестановкою з n елементів називається будь-яка 

впорядкована множина з усіх цих елементів, причому дві такі множини 

вважаються різними,якщо вони відрізняються між собою порядком 

елементів. 

Позначення. Число перестановок з n елементів позначається Рn. Отже, 

маємо формулу    Рn= n! 

Приклад.  Скільки різних чотирицифрових чисел можна скласти з цифр 1, 

2, 3, 5, якщо в кожному числі жодна з цифр не повторюється? 

з даних чотирьох цифр можна утворити Р4=4! чисел. 4!= 4·3·2·1=24. 

Задача. Скількома способами збори з 20 осіб можуть обрати голову і 

секретаря?  

Розв’язання. Голову можна обрати 20-ма способами, секретаря – з решти 19 

осіб – 19-ма способами. За правилом добутку голову і секретаря збори 

можуть обрати 20·19=380 способами. 

Означення. Розміщенням з n по m (m≤ n) називається будь-яка 
впорядкована підмножина В множини А, така, що містить m 

елементів множини А; причому дві такі підмножини 
вважаються різними, якщо вони відрізняються складом або 
порядком елементів. 

Позначення. Кількість розміщень з n елементів по m 
позначається Аn

m ( А – перша буква французького слова 

arrangement – розміщення). 

Формула. Аn
m =

n!

(n−m)!
 

Приклад. Комісія складається з голови, його заступника і ще 
п’яти чоловік. Скількома способами 7 членів комісії можуть 

розподілити обов’язки? 
Розв’язання. Очевидно, що на кількість способів впливає лише 
вибір голови та його заступника, бо інші члени комісії 

«визначаються» автоматично. Отже, всього розподіл обов’язків 



має відбутися  А7
2=

7!

(7−2)!
 =7· 6=42 способами. 

 
 Вибірки, які відрізняються одна від одної принаймні одним 

елементом, а не порядком їх розміщення, називають 

сполученнями. 
Означення. Сполученням з n по m (m≤ n) називається будь-

яка  підмножина В множини А, така, що містить m елементів 
множини А; причому дві такі підмножини вважаються різними, 

якщо вони відрізняються складом. 
Позначення. Кількість комбінацій з n елементів по m 

позначається Сn
m (С– перша буква латинського слова соmbinare 

– сполучати). 

Формула. Сn
m =

n!

m!(n−m)!
 

 
 

Задача. Скількома способами можна вибрати 3-ох чергових у групі, в якій 20 

студентів? 

Розв’язання. С20
3=

20!

17!·3!
=

20·19·18

1·2·3
 =1140 способами. 

 

 

 

 

1. Обчислити: 5!; 3!; 
10!

8!
; 

35!

33!
. 

2. Обчислити: Р4; А5
3; С6

2. 
3. Яке число менше і в скільки разів: А8

5 чи Р8? 
4. Скільки різних трицифрових чисел можна написати цифрами 6, 7 та 8 так, 

щоб усі цифри кожного числа були різні? 
5. Скількома способами можна розставити 4 книжки з алгебри і 3 з 

геометрії, щоб усі книжки з геометрії стояли поряд? 
6. П’ять викладачів мають розподілити між собою п’ять розділів книги так, 

що кожен викладач пише лише один розділ. Скільки є способів для 
цього? 

7. У групі 30 студентів. Скількома способами можна серед них вибрати 
старосту та його заступника? 

8. Скільки різних трицифрових чисел можна скласти з цифр 1,2,3,4,5 при 
умові, що в кожне число входить кожна з цифр не більше одного разу? 

9. В групі 10 чоловік. Скільки є способів відправити на екскурсію чотирьох 
чоловік з цієї групи? 

10. Скількома способами можна скласти групу  з 3 студентів і одного 
викладача, якщо є 80 студентів і 3 викладача? 



11. Скільки різних правильних дробів можна написати так, щоб одне з чисел 
2,3,4,5, 6, 7, 8, 9 Було чисельником, а друге знаменником? 

12.  Скількома способами можна пошити трикольоровий прапор з трьох 
горизонтальних смуг однакової ширини, якщо є тканини 5 різних 
кольорів? 

13. Таємний код стипендіальної картки складається з чотирьох цифр. Студент 
забув код, але пам’ятає, що всі цифри різні і нуля серед них немає. 
Скільки існує способів набрати код. 

14. До магазину завезено товари десяти видів. Зразки цих товарів потрібно 
розмістити на вітрині магазину. На цій вітрині є два елітні місця, які 
найбільше впадають в око покупців. Продавець зацікавлений 
якнайшвидше продати товари двох видів. Скількома способами дизайнер 
може оформити вітрину, враховуючи побажання продавця щодо 
найшвидшого продажу? 

15. У зборах акціонерного товариства беруть участь 20 його членів. Із 
присутніх на зборах необхідно обрати голову правління, секретаря, 
бухгалтера та голову ревізійної комісії. Скільки існує варіантів заміщення 
цих посад? 

16. У перегонах беруть участь 10 коней. Скільки існує варіантів призової 
трійки коней? 

 

 

 

САМОСТІЙНА РОБОТА. 

І варіант. 

1. Порівняти: А6
4 і С6

3. 
2. На кожній з п’яти карток записано одну з цифр 1, 2, 3, 4, 5. Скільки з цих 

карток можна скласти різних двоцифрових чисел? 
3. На полиці стоїть 20 книжок. Скількома способами можна вибрати дві з 

них? 
4. Скількома способами 8 людей можуть вишикуватися в чергу до каси? А 

скільки таких варіантів, якщо ви останній у черзі? 
5. Придумайте завдання, відповіддю до якого слугує 5!. 

 
ІІ варіант. 

1. Порівняти: А8
4 і С7

5. 
2. На кожній з п’яти карток записано одну з цифр 9, 8, 7, 6, 5. Скільки з 

цих карток можна скласти різних трицифрових чисел? 
3. Скількома способами з 25 студентів можна вибрати 2-х делегатів на 

конференцію? 



4. П’ять пар ідуть в кіно. Скількома способами вони можуть зайняти 
місця, якщо вони можуть сидіти в довільному порядку? 

5. Придумайте завдання, відповіддю до якого слугує А8
3. 

 
ІІІ варіант 

1. Порівняти:  С10
3 і Р4. 

2. На кожній з чотирьох карток записано одну з цифр 1, 2, 3, 4. Скільки 
з цих карток можна скласти різних двоцифрових чисел? 

3. Скільки діагоналей має опуклий 10-кутник? 

4. На книжковій полиці вміщується 30 томів. Скількома способами їх 
можна розставити так, щоб томи 1 і 3 стояли поруч?  

5. Придумайте завдання, відповіддю до якого слугує С10
3. 

 

 

САМОСТІЙНА РОБОТА 

Варіант 1. 

1. З Харкова до Києва можна дістатися автобусом, поїздом, електропоїздом, 

літаком, а з Києва у Васильків – автобусом, маршрутним таксі й 

автомобілем. Скільки існує варіантів проїзду з Харкова у Васильків із 

заїздом у Київ? 

А Б В Г Д 

4 12 7 3 16 

 

2. Скільки існує двоцифрових чисел, обидві цифри яких парні? 

А Б В Г Д 

16 9 25 20 30 

 

3. Скількома способами можна розставити на полиці 5 різних книжок?  

4. Скільки трицифрових чисел можна скласти із цифр 0; 1; 2; 3; 4; 5, якщо 

цифри в цих числах не повторюються? 

 

Варіант 2 

1. Дорожній знак складається з геометричної фігури (коло, квадрат, 

трикутник або шестикутник) і однієї з 10 літер. Скільки існує таких  

знаків? 

 А Б В Г Д 

50 14 4 10 40 



2. Скільки існує двоцифрових чисел, перша цифра яких парна, а друга – 

непарна? 

 

А Б В Г Д 

9 20 25 12 10 

3. Скількома способами можна розсадити по чотирьох аудиторіях чотири 

групи студентів? 

1. Скільки чотирицифрових чисел можна скласти із цифр 0; 1; 2; 3; 4; 5, якщо 

цифри в цих числах не повторюються? 

Варіант 3 

1. Подарунковий набір для першокласника складається із одного 

найменування товару з відділу «Канцтовари» ( набір олівців, альбом 

для малювання,фломастери) та одного з п’яти видів портфелів. Скільки 

різних подарункових наборів можна скласти? 

 А Б В Г Д 

8 14 5 15 40 

2. Скільки існує двоцифрових чисел, перша цифра яких непарна, а друга – 

парна? 

 

А Б В Г Д 

9 20 25 12 10 

3. Скількома способами можна розподілити п’ять різних книжок між 

п’ятьма читачами, якщо кожен має отримати одну книгу? 

Скільки пʼятицифрових чисел можна скласти із цифр 0; 1; 2; 3; 4; 5, якщо цифри 

в цих числах не повторюються? 

2. Випадковий дослід і випадкова подія. 

Характерною особливістю математики, яку ми до цього часу вивчали в 

школі, є визначеність невідомих, які знаходимо при розв’язуванні вправ. 

Наприклад, площа прямокутника має певне числове значення, якщо відомі його 

довжина і ширина. Але в житті та професійній діяльності часто маємо справу з 

подіями, які залежать від невідомих обставин або від обставин, які передбачити 

неможливо. Наприклад, не можна передбачити, на який білет випаде виграш у 

тиражі лотереї, скільки зерен буде в певному початку кукурудзи, скільки 

дев’ятикласників подадуть заяви для вступу в певний коледж, скільки деталей 

у певній партії будуть бракованими. Події такого характеру називають 



випадковими. 

Відомо, що завданням науки є створення системи понять про явища 

дійсності, а також встановлення і дослідження закономірностей, яким 

підлягають ці реальні явища. їх вивчення часто зумовлює потребу проводити 

певні експерименти і спостерігати за їх наслідками. Такі експерименти 

називають також дослідами або випробуваннями. Результати (наслідки) 

випробувань називають подіями. 

Спостереження Подія 

1.Падає монет Впала догори гербом 

2. Грають команди А. В. С 

 

Виграла команда С 

3. Падає гральний кубик Випало 7 очок 

4. Людина чекає ранку Ранок настав 

Подія 3 неможлива, бо на гранях грального кубика немає цифри 7. Подія 4 

достовірна, бо ранок колись настане. Події 1 і 2 випадкові. 

Подію називають неможливою, якщо за даних умов вона відбутися не може. 

Подію називають достовірною, якщо вона відбувається завжди. 

На результати випробувань впливає багато різноманітних чинників, що 

взаємодіють між собою. Будь-яке конкретне поєднання цих чинників 

називають ситуацією, або сукупністю умов, або комплексом умов. Кожна 

ситуація створює передумови появи однієї чи декількох відповідних подій. 

Наприклад, якщо комплекс умов складає атмосферний тиск 760 мм і 

температура 100° за Цельсієм, то подією буде перетворення води в пару 

(позначимо цю подію через А). Змінивши комплекс умов (тобто змінивши або 

тиск, або температуру), події А можна й не отримати. У цьому разі може 

відбутися подія В (вода буде в рідкому стані) або подія С (вода буде в 

твердому стані). 

Отже, кожну подію можна розглядати як результат реалізації відповідного 

комплексу умов. Надалі, кажучи про деяку подію, ми будемо вважати, що 



комплекс умов або відповідну ситуацію вже зафіксовано, і на цьому не будемо 

наголошувати. 

У комплекс умов, який породжує певну подію А, включають лише основні, 

найбільш впливові складові. Врахувати всі фактори, що породжують подію А, 

практично неможливо. Тому в багатьох випадках на появу події А впливають 

випадкові фактори. Ці фактори можуть зумовити випадковість події. 

Наприклад, метеорологічні явища зазнають впливу багатьох невизначених 

факторів. І ми не можемо врахувати всі сили, які діють, скажімо, на хмари. 

Динаміка хмар підлягає випадковим законам. 

Також не можна отримати повної інформації про всі сили, які діють у 

суспільстві. Суспільний розвиток — результат сумісної дії багатьох 

випадкових факторів. Це ж можна сказати й про поведінку окремої людини, 

про формування її психологічного стану. 

Більшість математичних методів, які застосовують у різних галузях 

природознавства, техніки, економіки, гуманітарних науках, спираються на 

уявлення про наявність випадковості в цих галузях. 

У фізиці добре відомий принцип невизначеності Гейзенберга (1927), згідно з 

яким неможливо одночасно точно визначити деякі величини, наприклад, 

імпульс і координату мікрочастинок. Це випливає з природи самих 

мікрочастинок (корпускулярно-хвильовий дуалізм), а не відбиває недоліків 

методу й принципів вимірювання. Справжній стан частинки можна описати 

тільки ймовірністю, пов’язаною із хвильовою функцією. 

Сучасні наукові дослідження переконують у тому, що на квантово-

механічному рівні майже всі фундаментальні закони природи мають 

імовірнісний характер. Такий висновок певною мірою є справедливим і для 

багатьох явищ техніки, економіки, природознавства, гуманітарних наук. 

На описовому рівні випадкову подію та пов’язані з нею поняття означають 

наступним чином. 

Подію називають випадковою подією (або стохастичною), якщо за 



реалізації певного комплексу умов вона може відбутися або не відбутися. 

Експерименти, наслідками яких є випадкові події, називають випадковими 

експериментами (або стохастичними). 

Отже, результат випадкового експерименту не можна передбачити 

заздалегідь. Неможливість однозначно передбачити результат відрізняє 

випадковий експеримент (явище) від детермінованого. 

Слово «стохастичний» походить від грецького слова στοχαστζ — 

здогадка. Вживається у значенні — випадковий, ймовірний. 

Приклади випадкових подій: народження хлопчика в сім’ї; вступ юнака до 

вищого навчального закладу; банкрутство фірми в умовах кризи тощо. 

Не всі випадкові події підлягають вивченню засобами теорії ймовірностей. 

Випадкові події, що вивчаються в теорії ймовірностей, мають дві характерні 

особливості. По-перше, всі вони відбуваються в масових явищах, і тому їх 

називають масовими подіями. 

Подію називають масовою, якщо комплекс умов, що її породжує, можна 

повторити як завгодно багато разів (хоча б теоретично). 

Наприклад, масовими є такі події: випадання герба (тризуба) в результаті 

підкидання монети; випадання «шістки» (шести очок) в результаті кидання 

грального кубика; попадання в «десятку» під час пострілу по мішені тощо. 

Вірогідною  називається подія, яка в результаті даного випробування 

відбувається завжди. 

Неможливою називається подія, яка в результаті даного випробування  не 

відбувається ніколи. 

Розглянемо приклад. Якщо кидати гральний кубик, то всього може трапитися 6 

подій: 1) випаде одне очко; 2) випаде два очка; 3) випаде три очки; … 6) випаде 

6 очок. Ці шість подій охоплюють усі можливі випадки, тому говорять, що вони 

утворюють повну групу подій. Ці події попарно несумісні, бо кожного разу 

випадає тільки одне число очок. Усі шість подій однаково можливі (рівно 

можливі), бо йдеться про однорідний кубик правильної форми і спритність 



гравця виключається. Кожна з цих подій елементарна, бо не зводиться до 

простіших подій. 

Приклад неелементарної події – поява пластинки доміно з 8 очками. Ця подія 

зводиться до трьох елементарних: и1) поява пластинки 
2

6
; 2) поява пластинки 

3

5
; 

3) поява пластинки  
4

4
. 

 

-   Наведіть приклад: 

 вірогідної події;         

 неможливої події. 

-    Які з наведених подій є випадковими: 

1)      випадання герба при однократному підкиданні монети; 

2)      виграш у лотерею 5 грн; 

3)      випадання двох шісток на двох гральних кубиках при їх підкиданні; 

4)      витягування чорної кульки з ящика, у якому всі кульки білі; 

5)      витягування чорної кульки з ящика, у якому 10 чорних кульок. 

- Які з наступних подій не можна вважати ні достовірними, ні 

неможливими: 1)» учень за контрольну роботу отримав 8 балів» 2)» при 

підкиданні грального кубика випало від 1 до 6 очок» 3) «випав герб при 

підкиданні монети»; 4) « при підкиданні грального кубика випало 9 

очок»? 

- Якою з  погляду теорії ймовірностей, є подія: 

а) під час кидання грального кубика випадуть 6 очок; 

б) лампочка перегорить у кухні сьогодні; 

в) правильно побудований графік непарної функції виявиться 

симетричним відносно початку координат; 

г) вибране навмання двоцифрове число виявиться парним; 

ґ) температура на Сонці нижча за температуру Землі? 

- Проаналізуйте наступну таблицю і виділіть у ній вірогідні, неможливі та 

випадкові події. 

№ Випробування Подія 

1 Нагрівання дроту Довжина дроту збільшилася 



2 Підкидання гральної кості Випало 2 очки 

3 Огляд поштової скриньки Знайдено три листи 

4 Виконано постріл Влучено в ціль 

5 Тіло охолоджувалось Його об’єм збільшився 

6 Створено низьку 

температуру 

Вода перетворилася в лід 

 

3. ОПЕРАЦІЇ НАД ПОДІЯМИ 

Введемо спочатку поняття суми подій. Це поняття аналогічне поняттю суми 

чисел або суми векторів у тому розумінні, що має ті самі властивості ( сполучний і 

переставний закони). Проте додавання подій – це недія, а специфічна для теорії 

ймовірностей операція.  

 

Сумою подій А і В називається подія С, що полягає в здійсненні під час 

одиничного випробування або події А, або події В, або обох подій одночасно. 

Суму двох подій позначають так: 

С = А + В або С = A U В. 

Геометрично суму подій можна зобразити так: 

 

  

  

 

Приклад. Якщо подія А — «влучення в ціль з першого пострілу», подія В —

 «влучення в ціль з другого пострілу», то подія С = А + В — «влучення в ціль».  

 

Приклад. 

1. Проводиться випробування: кидання двох монет. Розглядаються такі події: 

А — «випав герб на першій монеті»;  

 

В — «випала цифра на першій монеті»;  

 

С — «випав герб на другій монеті»;  



 

D — «випала цифра на другій монеті». 

Що означають події: 

а)А+С; б) В + D; в)A+D; г) В + С.  

 

Відповіді: а) випав хоча б один герб; б) випала хоча б одна цифра; в) випав герб на 

першій монеті або випала цифра на другій монеті; г) випала цифра на першій 

монеті або випав герб на другій монеті. 

2. В полі спостереження мікроскопа знаходяться чотири клітини. За час 

спостереження кожна з них може як поділитися, так і не поділитися. 

Розглядаються події: 

А — «поділилася рівно одна клітина»;  

 

В — «поділилася хоча б одна клітина»; 

С — «поділилися не менше двох клітин»; 

 

 

D — «поділилися рівно дві клітини»;  

 

Е — «поділилися рівно три клітини»;  

 

F — «поділилися всі чотири клітини».  

Вкажіть, в чому полягає подія: 

а) А + В; б) В + С; в) D + Е + F. 

 

 

Відповіді: а)А+ В = В; б) В + С = В; в) D + Е + F = С.  

 

Подія  називається протилежною до події А, якщо вона відбувається тоді і 

тільки тоді, коли подія А не відбувається. Читається — «не А».  

 

Приклад 1. Якщо подія А — «попадання в ціль при пострілі», то подія  — 

«промах при пострілі».  

 

Приклад 2. Якщо подія А — «взято стандартну деталь» при випробуванні — на-

вмання взято деталь із ящика, то  «взято нестандарту деталь». 

Події А і  утворюють повну групу несумісних подій U  



 

Виконання вправ 

1. Вкажіть події, протилежні до подій: 

А — «випали два герба при киданні двох монет»;  

 

В — «вийнято білу кульку при витягуванні однієї кульки з урни, в якій 2 білих, 3 

чорних і 4 червоних кульки»;  

 

С — «три попадання при трьох пострілах»; 

D — «хоча б одне попадання при п'яти пострілах»; 

 

 

Е — «не більше двох попадань при п'яти пострілах»;  

 

F — «виграш одного гравця при грі в шахи».  

 

Відповіді:  — «випала хоча б одна цифра»;  

 

 — «вийнято чорну або червону кульку»;  

 

 — «хоча б один промах»;  

 

 — «всі п'ять промахів»;  

 

 — «більше двох попадань»;  

 

 — «виграш другого гравця або нічия». 

2. По мішені проводиться два постріли. Розглядаються події: 

А — «попадання при першому пострілі»;  

 

В — «попадання при другому пострілі». 

Що означають події: 

а) А + ; б)  + В; в)  + ; г) .  

 

Відповіді: а) попадання при першому пострілі або промах при другому пострілі; б) 

промах при першому пострілі або попадання при другому пострілі; в) хоча б один 

промах; г) промах при двох пострілах.  

 



Добутком подій А і В називається подія С, що полягає в здійсненні обох подій А 

і В під час одиничного випробування. 

Добуток двох подій А і В позначають так: С = А · В або С = АВ, або С = А В. 

 
 

Графічно добуток двох подій  зображається так:  

 

 

Приклад. Якщо подія А — «перший стрілець влучив у ціль», подія В — «другий 

стрілець влучив у ціль», тоді подія С =А·В — «в ціль влучили обидва учасники».  

 

Виконання вправ 

1. Випробування полягає в тому, що кидається дві монети. Розглядаються події: 

А — «випав герб на першій монеті»;  

 

В — «випала цифра на першій монеті»; 

С — «випав герб на другій монеті»; 

 

 

D — «випала цифра на другій монеті»;  

 

Е — «випав хоча б один герб»;  

 

F — «випала хоча б одна цифра»;  

 

G — «випали один герб і одна цифра»;  

 

Η — «не випав ні один герб»;  

 

Κ — «випало два герби». 

Визначте, яким подіям із даного списку рівносильні такі події: 



а) А·С; б) E·F; в)G·E; г) В · D.  

 

Відповіді: а) А · С = К; б) Е · F = G; в) G · Е = G; г) В · D = Н.  

У теорії ймовірності розрізняють прості і складені події. 

Наприклад, під час кидання двох монет подія А — «на першій монеті випав герб» 

є простою. 

Подія називається складеною, якщо поява її залежить від появи інших, простих 

подій. 

Наприклад, під час кидання двох монет подія А — «випав хоча б один герб» — 

складена, бо вона складається з таких подій: 

A1 — «випав герб тільки на першій монеті»; 

А2 — «випав герб тільки на другій монеті»; 

А3 — «випав герб на обох монетах», 

тобто А = А1  + A2 + А3.  

Виконання вправ 

1. Дано дві випадкові події А і В. Виразити через дані події такі випадкові події: 

а) С — «подія А не відбувається»; 

б) D — «відбуваються обидві події А і В»; 

в) Е — «відбувається хоча б одна з двох подій або А, або В»; 

г) F — «подія А відбувається і подія В не відбувається»; 

д) G — «не відбувається хоча б одна з двох подій або А, або В»; 

є) Н — «обидві події А і В не відбуваються». 

 

 

Відповіді: а) ; б) А · В; в) А + В; г) А · ; д)  + ; є) ·  або .  

2. Кожний з двох учнів вибирає навмання один з трьох можливих способів 

дістатися до школи: трамваєм, автобусом або пішки. Позначимо випадкові події: 

A1 — «перший учень поїде до школи трамваєм»; 

В1 — «перший учень поїде до школи автобусом»; 



С1 — «перший учень піде до школи пішки»; 

A2 — «другий учень поїде до школи трамваєм»; 

В2 — «другий учень поїде до школи автобусом»; 

C2 — «другий учень піде до школи пішки». 

Виразити через позначені випадкові події наступні випадкові події: 

а) D — «перший учень дістанеться до школи не автобусом»; 

б) Е — «другий учень дістанеться до школи або трамваєм, або пішки»; 

в) F — «обидва учні дістануться до школи пішки»; 

г) G — «перший учень дістанеться до школи трамваєм, а другий не піде пішки»; 

д) Η — «або перший, або другий з учнів дістануться до школи автобусом».  

 

Відповіді: а)  або А1+С1; б) A2+C2 або ; в) С1·С2 або ( )·( ); г) А1·

 або А1·(A2+B2); д) В1+В2 або ( )+( ). 

3. Нехай А, В, С — деякі випадкові події. Знайдіть вирази для подій, які 

полягають у тому, що: 

а) настала тільки подія А; 

б) настали події А і В, але подія С не настала; 

в) настала принаймні одна з цих подій; 

г) не настала жодна з цих подій; 

д) настали всі три події; 

є) настало не більше двох подій. 

 

 

Відповіді: а) А· · ; б) А·В· ; в) А+В+С; г) · · ; д)А·В·С; є) · · .  

 

ЙМОВІРНІСТЬ ПОДІЇ.  ЙМОВІРНОСТІ СУМИ ТА ДОБУТКУ ПОДІЙ. 

Найважливішим питанням теорії ймовірностей як галузі математики є поняття 

ймовірності випадкової події. Імовірність – це числова характеристика 



можливості появи випадкової події за певних умов, які можуть бути відтворені 

необмежену кількість разів. 

При одноразовому виконанні випадкового випробування на появу деяких 

випадкових подій можна сподіватися з більшою підставою, ніж на появу інших.  

Потрібна кількісна характеристика шансів настання деякого результату 

випробування. Ймовірність події і є такою характеристикою.  

Означення. Ймовірністю випадкової події А називається відношення числа m  

сприятливих для події А елементарних подій до числа n усіх рівно можливих і 

попарно несумісних елементарних подій, які утворюють повну групу. Це 

класичне означення ймовірності. 

Р(А)=
m

n
 

Ймовірність від латинського слова probabilitas. 

Задача 1. З класу, в якому навчається 24 учні, навмання вибирається один. Яка 

ймовірність того, що це буде хлопець, якщо хлопців у класі 10? 

 m=10, n=24. Подія А – вибраний навмання учень – хлопець. Тоді Р(А)= 
m

n
 = 

10

24
 = 

5

12
 . 

Задача 2. Гральний кубик підкидаємо один раз Яка ймовірність події А- 

з’явилось число, що є дільником числа 6. 

Серед чисел від 1 до 6  дільниками числа 6 є числа 1,2,3 і 6. Отже m=4, n=6. 

Р(А)=
m

n
 = 

4

6
 = 

2

3
. 

 

Теорема про ймовірність суми подій 

  Імовірність суми двох несумісних подій А і В дорівнює сумі ймовірностей цих 

подій. Якщо , то Р(А+В)=Р(А)+Р(В). 

     Наприклад. Якщо спортсмен стріляє по мішені, яка розділена на 2 частини, і 

ймовірність попадання в першу частину дорівнює 0,45, а в другу – 0,35, то 

ймовірність попадання в мішень становитиме 0,45+0,35=0,8. 

     Із теореми випливають наслідки. 

     Наслідок 1. Сума ймовірностей подій А1,А2,…,An, які утворюють повну 

групу і попарно несумісні, дорівнює 1 

Р(А1)+Р(А2)+…+Р(Аn)=1. 

     Наслідок 2. Сума ймовірностей протилежних подій дорівнює 1 



. 

 Теорема про ймовірність добутку подій 

 Дві події називаються незалежними, якщо ймовірність появи однієї з них не 

залежить від того, відбулася інша подія чи ні. 

     Імовірність добутку двох незалежних подій А і В дорівнює добутку 

ймовірностей цих подій, тобто  . 

     Якщо подія А1, А2, …Аn незалежні, то ймовірність здійснення принаймні 

однієї з них С може бути виражена через імовірність цих подій формулою 

 

 

 

- З групи, в якій навчаються 20 студентів, 16 відвідали театр. Яка 

ймовірність того, що навмання вибраний студент не був у театрі. 

- В ящику 7 білих і 3 чорних кульки. Знайти ймовірність того, що навмання 

витягнута кулька – біла. 

- Яка ймовірність того, що навмання вибране число від 1 до 12 буде 

дільником числа 12 або простим числом? 

- В ящику а білих і b чорних куль. Яка ймовірність того, що навмання 

вибрана кулька біла? 

- В ящику а білих і b чорних куль. З нього виймають одну кульку білого 

кольору і відкладають у сторону. Після цього з ящика беруть ще одну 

кульку. Яка ймовірність того, що вона також біла? 

- З натуральних чисел від 1 до 30 студент навмання називає одне. Яка 

ймовірність того, що це число є дільником числа 30? 

- Маємо новий відривний календар не високосного року. Відриваємо в 

ньому один листок. Знайти ймовірності наступних подій: А- на листку 

число 1; В- на листку число 31; С- число на листку ділиться на 5. 

- Яка ймовірність того, що кинутий гральний кубик впаде догори гранню з 

парним ислом очок; з числом очок кратним 3? 

- Знайдіть ймовірність того, що ваш товариш народився в неділю. 

- У скриньці є 120 однакових деталей, із них 24 пофарбовані. Навмання 

вибирають одну деталь. Знайти ймовірність того, що вибрана деталь 

виявиться пофарбованою. 

- У регіоні 50 приватних підприємств, десять із яких стали банкрутами. 

Знайти ймовірність того, що навмання вибране підприємство не є 

банкрутом. 



- Учасники жеребкування виймають зі скриньки жетони з номерами від 1 

до 100. Знайти ймовірність того, що номер першого навмання 

витягнутого жетона не містить цифри 5. 

- Набираючи номер телефону, абонент забув останню цифру і набрав її 

навмання. Яка ймовірність того,що потрібний номер він набрав 

правильно? 

- З букв, написаних на окремих картках склали слово МАТЕМАТИКА. 

Потім ці картки перевернули, перетасували і взяли навмання одну з них 

Яка ймовірність того,що на ній виявиться: а) буква А; б) буква М? 

- У пакеті 10 згорнутих папірців. На двох із них написано слово «ні», а на 

решті –«так». Яка ймовірність того, що на взятому навмання папірці 

виявиться слово «так»? 

- У змаганнях беруть участь 25 учнів з першої школи, 15- з другої і 10 – з 

третьої. Яка ймовірність того, що першим виступатиме учень з першої 

школи? 

- На полиці знаходяться 13 мікрокалькуляторів, з яких три зіпсовані. 

Навмання беруть один мікрокалькулятор. Яка ймовірність того, що він 

буде справним? 

- В урні знаходиться 20 кульок, причому 10 із них білі, вісім – чорні, решта 

– сині. Навмання вибираємо одну кульку. Знайти ймовірність дістати: 1) 

або білу, або чорну кульку; 2)ні білу, ні чорну кульку; 3) або білу, або 

чорну, або синю кульку. 

- У скриньці є 6 білих і 4 чорних кульки однакових розмірів. Знайти 

ймовірність того, що із послідовно взятих двох кульок, перша буде білою, 

а друга чорною? (першу взяту кульку до скриньки не повертають) 

- На 1000 білетів лотереї припадає один виграш 5000грн, 10 виграшів по 

1000грн, 50 – пол. 200грн, 100 – по 50грн. Решта білеті невиграшні. 

Знайдіть ймовірність того, що по навмання вибраному білету можна 

виграти не менше від 200грн. 

- Із 100 карток, занумерованих числами від 1 до 100, виймають одну. Яка 

ймовірність того, що її номер виявиться меншим від 50 і більшим за 40? 

- На кожній із п’яти однакових карток записано одну з літер: П, С, Х, У, І. 

Знайти ймовірність того, що ці картки навмання розкладені в рядок, 

утворять слово УСПІХ. 

- В урні є жетони з номерами від 1 до 100. Яка ймовірність того, що 

перший витягнутий з урни навмання жетон не міститиме цифри 6? 

- У партії із 100 деталей 75 деталей першого сорту, 15 – другого, 8 – 

третього і 2 деталі браковані. Яка ймовірність того, що взята навмання 

деталь буде першого або другого сорту? 

- Пасажир чекає трамвай №1 або №3 біля зупинки, на якій зупиняються 

трамваї №1, №2, №3 і №4.Вважаючи, що всі трамваї підходять однаково 



часто, знайдіть ймовірність того, що першим прийде до зупинки трамвай, 

якого чекає пасажир. 

- Учню треба підготувати 5 уроків. 20% часу він витрачає на фізику, 10% - 

на біологію, 15% - на географію, 25% - на українську мову і 30% - на 

математику. Батьки учня прийшли з роботи. Яка ймовірність того, що 

вони побачать, що син готує уроки  з а) фізики або географії; б) фізики 

або математики; в)фізики або української мови; г) фізики, географії або 

біології? 

- Стрілець попадає в десятку з ймовірністю 0,05, в дев’ятку з ймовірністю 

0,2, а у вісімку – з ймовірністю 0,5. Зроблено один постріл. Знайти 

ймовірності наступних подій:  А – вибито не менше восьми очок; В – 

вибито менше восьми очок; С – вибито більше восьми очок. 

- 1% деталей, що роблять на заводі – браковані. Серед доброякісних 

деталей 60% - вищого сорту. Яка ймовірність того, що взята навмання 

деталь є вищого сорту? 

- Пасажир купує квиток у день відправлення потяга. Ймовірність того, що 

він одержить бажане для нього місце у вагоні, дорівнює 0,9. Крім того 

відомо, що потяг може запізнитися на станцію призначення з ймовірністю 

0,01. Знайти ймовірність того, що пасажир прибуде на станцію 

призначення своєчасно і на бажаному для нього місці у вагоні. 

- В ящику 8 білих і 10 чорних кульок. Одночасно навмання виймають дві 

кульки, яка ймовірність того, що вони різних кольорів? 

- Стан використання підприємствами наданих їм коштів контролюється 

центральним і обласним банками. Центральний банк у поточному році 

перевіряє вибірково 10% підприємств, а обласний -20% підприємств. 

Знайти ймовірність того, що навмання вибране підприємство буде 

перевірено в поточному році центральним банком і не буде перевірено 

обласним.( Рішення щодо перевірки на різних рівнях ухвалюється 

незалежно) 

- Споживач може дізнатися про  певний продукт із реклами на п’яти 

незалежних джерелах інформації: телебачення, радіо, інтернет, газети та 

журнали, рекламні щити. Ймовірність того, що споживач дізнається про 

даний продукт із реклами по телебаченню становить – 0,9, по радіо – 0,8, 

з інтернету – 0,5, із газет та журналів – 0,7, із рекламних щитів – 0,2. 

Знайти ймовірність того, що споживач дізнається про даний продукт з 

усіх п’яти джерел інформації. 

- 32 букви українського алфавіту написані на картках розрізної абетки. 

Пʼять з них навмання. одну за одною, виймають і кладуть підряд зліва 

направо. Яка ймовірність того, що буде написане слово «буква»? 

- Для того, щоб зруйнувати склад досить влучення однієї бомби. Знайти 

ймовірність руйнування складу, якщо на нього скидають три бомби з 



ймовірностями влучення відповідно 0,3; 0,4; 0,7, які незалежні в 

сукупності. 

- Два спортсмени стріляють по одній цілі по одному разу, незалежно один 

від одного. Ймовірності влучення відповідно дорівнюють 0,7 і 0,8.Яка 

ймовірність того, що хоча б один постріл влучить в ціль? 

 

 

САМОСТІЙНА РОБОТА 

Варіант 1 

1. У коледжі проводять змагання з баскетболу серед студентів перших 

курсів., За вказаного випробування навести приклади двох подій. 

Якою (вірогідною випадковою чи неможливою) є кожна з названих 

подій? 

2. Визначити ймовірність події: 

а) Число на відкритій сторінці календаря відповідає 29 числу місяця 

(рік не високосний); 

б) Навмання вибрана пластинка  доміно має суму очок, що 

дорівнює 2; 

в) Лотерейні білети занумеровані цілими числами від 1 до 100 

включно. Номер взятого навмання білета кратний 7 або 30. 

3. Три учасники змагань незалежно один від одного стріляють у ціль. 

Ймовірність влучення в ціль для учасників змагань відповідно: І – 

0,7; ІІ – 0,75;  ІІІ – 0,7. Яка ймовірність того, що влучить лише 

перший учасник? 

Варіант 2 

1. На загальноміський вечір запрошують 10 студентів першого курсу 

коледжу. За вказаного випробування навести приклади двох подій. 

Якою (вірогідною випадковою чи неможливою) є кожна з названих 

подій? 

2. Визначити ймовірність події: 

а) Піл час гри в лото навмання витягується одна фішка. На фішках 

написані числа від 1 до 90. На фішці написане число, що 

закінчується цифрою 0. 

б) Для здачі крові в поліклініку прийшло 12 донорів, з яких 5 мають 

першу групу крові, 3 – другу групу, а решта – третю групу крові. 

Першим здав кров донор, який має третю групу крові. 

в) Випадково набраний телефонний номер. Його остання цифра 

дорівнює 5 або 9. 

3. Три учасники змагань незалежно один від одного стріляють у ціль. 

Ймовірність влучення в ціль для учасників змагань відповідно: І – 



0,7; ІІ – 0,85;  ІІІ – 0,9. Яка ймовірність того, що влучить лише 

другий учасник? 

 

Варіант 3 

1. Студенти під час практики посадили 15 ялинок. За вказаного 

випробування навести приклади двох подій. Якою (вірогідною 

випадковою чи неможливою) є кожна з названих подій? 

2. Визначити ймовірність події: 

а) Число на відкритій сторінці календаря відповідає 31 числу місяця 

(рік не високосний); 

б) В тумбочці знаходяться 20 підручників: 5 підручників з 

математики, 4 – з української мови, решта – з біології. Навмання 

витягнутий з тумбочки підручник є підручником з біології. 

в)Картки занумеровані числами від 1 до 30 включно. Номер взятої 

картки є число кратне 5 або 6. 

3. Три учасники змагань незалежно один від одного стріляють у ціль. 

Ймовірність влучення в ціль для учасників змагань відповідно: І – 

0,85; ІІ – 0,75;  ІІІ – 0,8. Яка ймовірність того, що влучить лише 

третій учасник? 

 

ВІДНОСНА ЧАСТОТА  ВИПАДКОВОЇ ПОДІЇ.  ЗАКОН ВЕЛИКИХ 

ЧИСЕЛ. 

 

Відносною ( статистичною) частотою випадкової події називається 

відношення числа появи випадкової події до загального числа випробувань. 

Наприклад, нехай гральний кубик підкинули 150 разів, причому 1 на верхній 

грані з’явилася 26 разів. Тут 26 - це частота появи події «з’явилася 1», а 

відношення 
26

150
≈0,173 – відносна частота цієї події. 

Дослідник Кількість 

підкидань монети 

Кількість випадань 

герба (подія А) 

 

Відносна частота  

події А 

Ж.Бюффон 4040 2048 0,5069 

Де Морган 4092 2048 0,5005 



К. Пірсон 12000 6019 0,5016 

В. Феллер 10000 4979 0,4979 

К. Пірсон 24000 12012 0,5005 

В. Романовський 80640 40151 0,4979 

 

Ці дані показують, що відносна частота появи події А близька до 0,5. 

Відносну частоту події інколи виражають у відсотках (%). Із означення 

відносної частоти випливають її найпростіші властивості. 

 Відносна частота неможливої події дорівнює 0. 

 Відносна частота достовірної події дорівнює 1. 

 Відносна частота будь-якої випадкової події знаходиться між  0 і 1. 

 

Другою особливістю випадкових подій, що вивчаються в теорії 

ймовірностей, є статистична стійкість частот. Це означає, що за великої 

кількості випробувань відносна частота випадкової події виявляє властивість 

стійкості, тобто стабілізується біля деякого числа. 

Стійкість частот – це об’єктивна властивість масових випадкових явищ 

реального світу. Така властивість стійкості частот дозволяє досить точно 

прогнозувати властивості явищ, пов’язаних із випробуваннями. 

 

У практичному застосуванні теорії ймовірностей трапляються задачі, коли 

одне й те саме випробування (або аналогічні до нього) повторюється 

неодноразово. При цьому всі випробування є взаємно незалежними 

Означення. Взаємно незалежними називаються такі випробування, в яких 

імовірність результату кожного з них не залежить від того, які результати має 

чи матиме решта випробувань. 

Наприклад, кілька послідовних виймань кульок з урни, де знаходиться 5 білих 

 



і 7 чорних кульок, є незалежними випробуваннями за умови, що вийняту 

кульку щоразу повертають в урну і кульки перемішують. Якщо кульки не 

повертають, то ці випробування залежні. Для незалежних випробувань 

імовірність появи деякої події А в усіх випробуваннях однакова. Наприклад, 

імовірність появи білої кульки є   

5

12  
у всіх вийманнях, якщо вийняту кульку знову повертають в 

урну. 

Очевидно, що внаслідок незалежних випробувань відбуваються незалежні 

події. 

Коли проводять серію незалежних випробувань, то практичне значення має не 

результат кожного окремого випробування, а загальна кількість появи серед 

усіх випробувань події А, яка нас цікавить. Наприклад, у серії пострілів нас 

цікавить не результат кожного окремого пострілу, а загальна кількість влучень. 

Розв’яжемо таку задачу. 

Задача № 1. Виконується три незалежні постріли в мішень, імовірність 

улучення в яку р = 0,8. Знайти ймовірність того, що під час цих трьох пострілів 

буде два влучення. 

Розв’язання. Нехай А — подія, яка полягає в тому, що в мішень буде два 

влучення і А { ,  А2 ,  А3 — влучення відповідно під час першого, другого і 

третього пострілів. Подію А можна подати у вигляді суми трьох несумісних 

подій: 

А = А1 А2А̅3 +А1А̅2 А3 +А̅1 А2А3, де А̅1, А̅2, А̅3 

 

 

   
 



 — промахи відповідно під час першого, другого й третього пострілів, а кожний із 

доданків є добутком трьох незалежних подій. 

Застосовуючи теореми додавання і множення, дістанемо: 

Р( А) = рр(1- р) + р(1- р)р ++(1-р)рр. 

Якщо позначити ймовірність протилежної  події (1-р) через q, то Р(А) = 2р2 q, тобто 

Р(А)  =3·  0 ,82  ·0,2 =0,384. 

Узагальнення розв’язування задач такого виду називається схемою Бернуллі, або 

схемою повернутої кульки, бо будь-яку задачу, що розв’язується за цією схемою, 

можна розглядати як задачу про багаторазове виймання кульки з наступним 

поверненням її в урну. 

Класична ймовірність має обмежену область застосувань, оскільки далеко не завжди 

можна в реальних умовах виділити рівноможливі випадки в скінченній кількості. 

Наприклад, спостерігаючи за космічними частинками, дослідники зацікавились, яка 

ймовірність потрапляння на певну ділянку земної поверхні за період у 5 хв не більше 

від трьох космічних частинок? Як у цьому прикладі визначити рівноможливі випадки? 

Другий аналогічний приклад. Нехай нас цікавить імовірність того, що під певним 

навантаженням діод здатний працювати більше ніж 10 тис. годин. Як тут визначити 

рівноможливі випадки? 

У таких задачах використовується статистичне означення ймовірності. 

Щоб увести це поняття, повернемося до прикладу підкидання гральної кості, яка має 

однакову густину, є кубом і підкидається навмання. 

Ймовірність появи цифри 6 на її грані дорівнює  
1

6
 

Припустимо, що ми провели п підкидань і шістка випала т разів. 

Відношення 
𝑚

𝑛
 — назвемо статистичною частотою появи шістки під час проведення 

серії таких випробувань. Може трапитися, що в 𝑛 підкиданнях шістка з’явиться m1  

разів. Статистична частота при цьому  

p1=
𝑚𝟏

𝑛
. 



Під час підкидання кості п+\ разів шістка може випасти т2 рази. Статистична 

(відносна) частота при цьому  дорівнює р2 =
𝑚2

𝑛+1
  і т. д. 

Під час підкидання кості N разів шістка може випасти mN разів, статистична частота 

при цьому дорівнює pN=
𝑚𝑁

𝑁
 

Виконавши такі випробування, можна помітити, що для статистичної частоти 

характерна властивість зі збільшенням кількості підкидань наближатися до числа 
1

6
 

тобто прямувати до ймовірності 
1

6
 

Якщо підкидати неправильний гральний кубик (зі зміщенням від геометричного 

центра ваги), то статистичні частоти появи шістки так само мають властивість групу-

ватися навколо певного числа р у разі збільшення кількості випробувань. Але це 

число нам невідоме, бо гральний кубик неправильний, і для кожного кубика воно 

буде своє. 

Прийнято вважати це невідоме число р статистичною ймовірністю появи шістки під 

час підкидання грального кубика. 

Статистичне означення ймовірності залежить від проведених випробувань. 

Наприклад, у випадку з визначенням імовірності роботи діода більше ніж 10 тисяч 

годин проводять таке випробування: на стенд ставлять 1 тисячу діодів, які виготовлені 

в тих самих умовах і з тієї самої партії матеріалів. Якщо після 10 тисяч годин роботи 

вийде з ладу 100 діодів, то статистична частота появи діодів (подія А), здатних 

проробити 10 тисяч годин, дорівнюватиме 
900

1000
 =0,9 

Для великої кількості випробувань можна вважати, що ймовірність події А буде 

близька до статистичної частоти. 

Поняття статистичної ймовірності широко використовується в практиці: біології, 

медицині, інженерній справі, економіці та інших галузях. 

Припущення про існування ймовірності події, яка нас цікавить, є гіпотезою, що в 

кожному випадку вимагає спеціальної перевірки. Далеко не кожна подія з неодно-



значним результатом (за незмінних умов випробування) має певну ймовірність. 

Зауважимо, що на відміну від класичної ймовірності статистична ймовірність є 

величина експериментальна – її одержують через досліди. 

Якщо позначити статистичну частоту символом PN{A}, де PN{A}= 
𝑚𝑁

𝑁
, то 

PN{A}≈ P(A), де Р(А) – ймовірність події А. 

Індекс N ставиться спеціально, щоб підкреслити залежність статистичної частоти від 

кількості випробувань. 

Ця наближена рівність, яка виражає властивість стійкості статистичних частот, 

багаторазово перевірена експериментально й підтверджена практичною діяльністю, є 

однією з найважливіших закономірностей масових випадкових подій. Математичне 

формулювання цієї теореми дав швейцарський математик Якоб Бернуллі у вигляді 

теореми: 

Теорема. Якщо в ряді випробувань імовірність деякої події залишається для кожного 

випробування сталою, то з достовірністю можна стверджувати, що за досить великої 

кількості випробувань статистична частота цієї події відрізнятиметься як завгодно 

мало від її ймовірності. 

Теорема Бернуллі є простішою формою так званого закону великих чисел — одного з 

найважливіших законів теорії ймовірностей. 

Закон великих чисел — у теорії ймовірностей і математичній статистиці — загальна 

закономірність, згідно з якою сумарна дія великого числа малих слабозалежних 

випадкових факторів майже не залежить від випадку і є дуже близькою до розрахова-

них математично чисел (тобто ймовірність появи певної події є близькою до певного 

числа, яке можна обчислити математично). В сільському господарстві закон великих 

чисел і відносна частота використовуються при визначенні проценту схожості 

насіння. 

У першій половині XIX століття теорія ймовірностей застосовується для аналізу 

помилок під час спостережень. У XX столітті вона набуває серйозного застосування в 

різних галузях науки й техніки. У числі її додатків можна вказати додатки до 



теоретичної фізики (статистична фізика, квантова теорія), радіоелектроніки, теорії 

випадкових перешкод у лініях зв’язку, теорії автоматичного регулювання. У біології і 

медицині теорія ймовірностей знаходить застосування в питаннях, пов’язаних із 

вивченням нервової діяльності, в питаннях спадковості. Вона також застосовується 

під час розв’язування багатьох військових задач, пов’язаних з аналізом економіки. 

   

- Користуючись таблицею простих чисел знайти відносну частоту появи 

простих чисел на відрізку натурального ряду від 1 до 100. 

- Взяти довільний уривок газетного тексту, який містить 200 слів. 

Знайти відносну частоту появи: а) букви О; б) букви Ф. 

- Знайти відносну частоту появи шестірки за 90 підкидань грального 

кубика (експеримент провести самостійно). 

- У цеху готової продукції серед 1000 навмання вибраних деталей 

виявили 25 бракованих. Знайти статистичну ймовірність браку у 

виробництві деталей. 

- У цеху готової продукції серед 400 навмання вибраних деталей 

виявили 20 бракованих. Знайти статистичну ймовірність браку у 

виробництві деталей. 

- У партії однотипних деталей, кількість яких дорівнює 200, контролер 

виявив 25 бракованих. Знайти відносну частоту появи стандартних 

деталей. 

- Із 1000 довільних деталей 4 браковані. Скільки бракованих деталей 

приблизно буде серед 2400деталей? 

- Під час стрільби по мішені було виявлено, що відносна частота 

влучень дорівнює 0,85. Проведено 200 пострілів. Знайти кількість 

влучних пострілів. 

- Під час стрільби з гвинтівки відносна частота влучення в ціль 

дорівнює 0,75. Знайти число влучень, якщо було здійснено 120 пострілів. 

- У результаті складання іспиту було виявлено, що відносна частота 

оцінок «відмінно» та «добре дорівнює 0,6. Окрім цього, стало відомо, що 



48 студентів отримали оцінку «задовільно» і ніхто не отримав  

«незадовільно». Знайти загальну кількість студентів, які складали іспит. 

- У результаті складання іспиту було виявлено, що відносна частота 

оцінок «задовільно» та «добре» дорівнює 0,7. Окрім цього 12 студентів 

отримали оцінку «відмінно» і ніхто не отримав «незадовільно. Знайти 

загальну кількість студентів, які складали іспит. 

- У результаті проведення соціологічного опитування 1000 осіб було 

визначено, що за кандидата Х проголосують 428 виборців, Відомо, що 

чисельність осіб, які мають право голосу складає 70 тисяч, причому 70% 

з них візьмуть участь у голосуванні. Визначити орієнтовну кількість 

виборців, які проголосують за кандидата Х. 

- 6. ДИСКРЕТНА ВИПАДКОВА ВЕЛИЧИНА, ЗАКОН ЇЇ РОЗПОДІЛУ  

-  

Означення: Випадкова величина – це впорядкована 

сукупність усіх можливих числових значень наслідків досліду. 

Якщо кількість числових значень можна перерахувати, то така 

випадкова величина є дискретною 

- Х: (х1; х2; х3; …хк). Х- випадкова величина, х1; х2; х3; …хк - 

значення, які може набувати величина. 

- Приклади: 1) У магазині є кашкети 55-го. 56-го і 58-го розміру. 

Взяли один із кашкетів. Дослідіть випадкову величину 

розмірів кашкетів на дискретність. 

- Розвʼязання. Випадкова величина є дискретною, оскільки в 

магазині кількість розмірів кашкетів є обмеженою (55; 56; 58). 

Отже, к=3. 

Відповідь:Випадкова величина дискретна, к=3. 



- 2) Дерево за рік виросло від 1,5м до 2м. Дослідіть випадкову 

величину росту дерева на дискретність. 

- Розвʼязання.Випадкова величина не є дискретною, оскільки 

висота дерева може бути будь-якою в межах від 1,5 м до 2м. 

- Відповідь:Випадкова величина не є дискретною. 

-  

- Значення випадкової величини є числовим відображенням 

наслідків досліду, а тому поява кожного з них можлива з 

певною ймовірністю.  

- Закон розподілу зручно подавати у вигляді таблиці: 

Х х1 х2 … хк 

Р р1 Р2 … рк 

-  Правильність складання таблиці перевіряють за ознакою 

р1+р2+р3+… +рк =1 

- Задача. До магазину завезено 20 пар взуття 38-го розміру, 40 

пар -37р, 30 пар – 36р і 10 пар 35 розміру. Взяли навмання 

одну пару взуття. Знайти закон розподілу ймовірностей 

випадкової величини. 

-   

Х 38 р 37 р 36 р 35 р 

Р 0,2 0,4 0,3 0,1 

-  

- 1.Баскетболіст виконує два штрафних кидки, дослідіть випадкову величину можливих 

зарахованих очок на дискретність. 
- 2. Металеву деталь нагрівають від 20°С  до 500°С. Дослідіть випадкову величину 

температури нагріву на дискретність. 



- 3. У лотерею можна виграти 1, 5 чи 10 гривень або не виграти нічого. Дослідіть випадкову 

величину  на дискретність. 

- 4. До складального цеху завезли деталі з відхиленнями від розрахункового розміру на 0,2 

мм, 0,5 мм, 1 мм і 1,2 мм. Дослідіть випадкову величину відхилень розмірів деталей на 

дискретність. 

- 5. Лучник тричі стріляє по мішені. Дослідіть випадкову величину кількості влучень у 

мішень на дискретність. 

- 6. Від додаткового надування об’єм повітряної кулі збільшився на 1,5 м3. Дослідіть на 

дискретність випадкову величину значень збільшення об’єму повітряної кулі. 

- 7. Підкидаються дві монети. Дослідіть на дискретність випадкову величину можливої 

кількості випадання гербів. 

- 8. Дослідіть випадкову величину чисел, складених у процесі підкидання грального кубика 

із занумерованими гранями від 1 до 6, якщо дослід складається з двох підкидань. 

- 9. У грального кубика на трьох гранях число 2, на двох гранях -5 і на одній -0. Знайдіть 

закон розподілу ймовірностей випадкової величини на гранях за одноразового 

підкидання кубика. 

 

 

7. ВИБІРКОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ.  ВИБІРКОВИЙ МЕТОД У 

СТАТИСТИЦІ. МАТЕМАТИЧНЕ СПОДІВАННЯ ДИСКРЕТНОЇ 

ВИПАДКОВОЇ ВЕЛИЧИНИ. 

З термінами «статистичні дані», «статистичний звіт», «за даними 

статистики» ви неодноразово зустрічалися в засобах масової 

інформації. Ними користуються фахівці в повсякденному житті. 

За визначенням словника, статистика (лат. stato — держава) — 

наука, що вивчає кількісний бік суспільних явищ і процеси у 

нерозривному їх зв’язку з якісним змістом. 

Статистика — це наука, що збирає, обробляє та вивчає різні 

дані, які пов’язані з масовими явищами, процесами, подіями. 

 

Статистика 

 

описова  пояснювальна 

  

 

 

 Статистика виникла з практичних потреб людей, їх господарської 

діяльності, необхідності обліку земельних угідь, майна, кількості 

населення, вивчення роду його занять, вікового складу, тощо. Уже 

в країнах стародавнього світу склалися розвинені системи 



державного й адміністративного обліку. Це відображено у 

священних книгах різних народів.  

   Наприклад, у Біблії розповідається про облік чоловічого 

населення, здатного носити зброю. Із часів Середньовіччя 

залишилася унікальна пам’ятка – « Книга страшного суду», де 

подано зведення даних перепису населення Англії та його майна. 

Поступово збирання даних про масові суспільні явища набули 

регулярного характеру. 

У XVII ст. людей, які займалися збиранням даних із суспільного 

життя, називали «політичними арифметиками». 

У XX ст. статистичні методи було запроваджено майже в усі галузі 

знань. Статистика використовується під час вивчення 

народонаселення, життєвого рівня різних груп населення в 

країнах, громадської думки з приводу оцінки подій і явищ у 

суспільстві, в біології, медицині, агротехніці, в оцінюванні 

підприємницьких і фінансових ризиків, у маркетингу, 

страхуванні тощо. 

Будь-яке статистичне дослідження складається з трьох етапів: 

І етап. Статистичне спостереження. Збирання первинного 

статистичного матеріалу за допомогою реєстрації масових даних 

про будь-які соціально-економічні чи технічні явища або процеси. 

ІІ етап: Систематизація та групування даних, перехід від 

характеристики кожного елемента до узагальнення. 

ІІІ етап: Аналіз результатів та оформлення висновків. 

 Розглянемо сутність вибіркового методу та приклади його застосування. 
 

Головними методами для збору інформації є опитування, спостереження, 

проведення експериментів, використання паперових, електронних джерел 

інформації тощо. Щоб школі отримати інформацію про результати проведення 

зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) можна провести опитування 

випускників. Якщо необхідно мати інформацію про попит на різні сорти хліба, 

варто провести відповідні спостереження. У разі потреби визначити різницю у 

стилях двох письменників доцільно, наприклад, підрахувати кількості різних 

слів в уривках однакової довжини з творів цих письменників. Подібні 

приклади можна продовжити. 



Інформація, зібрана одним із зазначених методів, зазвичай буває хаотичною, 

незручною для її аналізу. Наприклад, результати ЗНО спочатку можуть мати 

такий вигляд (у балах): 

153, 130 169, 146, 121, 157, 128, 185, 135, 149, 1.25, 140, 185, 123, 162, 162, 

130, 169, 130, 125, 180, 162, 135, 128, 123, 135, 128, 157, 

130, 172.  

Щоб приступити до аналізу цієї інформації, доцільно упорядкувати одержані 

дані за зростанням чи спаданням, однакові дані не повторювати. Це можна 

зробити за допомогою таблиці. 

 

 

У першому рядку таблиці стоять різні результати тестування, їх зазвичай 

називають в а р і а н т а м и .  Числа у другому рядку показують, скільки разів 

зустрічається відповідна варіанта у сукупності даних, їх називають 

ч а с т о т а м и  варіант. Загальну кількість даних п у сукупності (у розглянутому 

прикладі п = 30) називають о б ’ є м о м  с у к у п н о с т і .  Наведена таблиця, тобто 

впорядкована сукупність варіант з їхніми частотами, називається в а ріаційним 

р я д о м .  У цьому прикладі варіанти задані у вигляді конкретних чисел. Такий 

варіаційний ряд називається д иск ретним. Якщо значення величини задані у 

вигляді інтервалів, то такий варіаційний ряд називається і н т е р в а л ь н и м .  За 

даними попередньої таблиці можна побудувати такий інтервальний варіаційний 

ряд. 

Нагадаємо, що відносною частотою варіанти хі (інтервалу) називається 

х 121 123 125 128 130 135 140 146 149 153 157 162 169 172 180 185 

п  

 

1 2 2 3 4 3 1 1 1 1 2 3 2 1 1 2 

X 

1 

120-125 126-150 151-175 176-200 

п 

  _ 1 

5 13 9 3 



відношення частоти пі цієї варіанти (інтервалу) до об’єму п сукупності даних. 

Наприклад, відносна частота варіанти 130 дорівнює  
4

30
≈ 0,133, а відносна 

частота інтервалу 151-175 дорівнює 
9

30
 = 0,3. 

 Як ми бачили, зібрану інформацію зручно подавати у вигляді таблиць.  З таблиць можна зробити перші 

висновки про успішність випускників: 10% випускників набрали не більше 125 балів,  10% - більше від 175 балів. 

Ми більш, детально зупинимось на такому поширеному виді 

несуцільного спостереження, як вибіркове спостереження. Для цього 

введемо нові поняття. 

Генеральна сукупність — уся сукупність, з якої проводять відбір 

одиниць спостереження. 

Вибірка — сукупність одиниць, відібраних для вибіркового 

спостереження. 

Репрезентативність вибірки означає, що об’єкти вибірки досить 

добре представляють генеральну сукупність. 

Ранжування дослідних даних — отримані наслідки спостережень 

розташовують у порядку неспадання. 

Результати спостережень зручно подавати у вигляді таблиць. 

Статистичні таблиці складаються в два етапи: 

1) проектується макет таблиці; 

2) таблиця заповнюється статистичними даними. 

Задача. Спроектувати макет таблиці, яка б характеризувала 

кількісний склад  

 

Вік учнів Хлопчики Дівчатк

а 

Разом 

А 1 2 3 

Молодші школярі    

У    Учні середніх класів    

Старшокласники    

Разом    

Статистичні таблиці мають підмет і присудок. 



учнівського колективу  школи. 

 
 

 

Статистичний підмет — це та сукупність, про яку йдеться в 

таблиці (як правило, підмет розміщується в лівій частині таблиці). 

Статистичний присудок — це ті ознаки або показники, які 

характеризують статистичний підмет. 

Приклад. На останній контрольній роботі з математики студенти 

групи отримали такі оцінки: 7,7,6,8,8, 5, 6, 8, 6,7, 7, 5, 9, 10, 7, 7, 

7, 8, 6, 5, 5, 8, 8, 8, 8. 

Занесемо дані в таблицю 

оцінка 5 6 7 8 9 10 

Кількість 

студентів 

4 4 7 8 1 1 

 Для наочного зображення цих даних будують гістограми ( стовпчасті 

діаграми) та полігони (графіки). 

Як було відмічено раніше статистичні відомості про велику кількість обєктів ( 

генеральну сукупність) отримують в результаті аналізу її незначної частини – 

вибірки. Щоб дізнатися, наприклад, про найпоширеніші розміри чоловічого 

взуття, досить опитати кілька десятків чоловіків. Припустимо, що, опитавши  

60 чоловіків, здобули результати, подані в таблиці. 

Розмір взуття 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 

Кількість 

чоловіків 

1 2 3 7 10 9 8 8 6 4 1 1 

Це – частотна таблиця. Наприклад, частота взуття розміру 32 дорівнює 6. 

Відносна частота цього розміру – 6:60-0,1 = 10%. 

Проаналізувавши таку вибірку, роблять загальний висновок:  приблизно 10% 

чоловічого взуття треба виготовляти 32 розміру і вдвічі менше – 26-го розміру. 

Це наближені відношення, але на практиці таких відношень достатньо. 

Вибірка, отримана внаслідок спостережень буває невпорядкованою. 

Упорядкувавши її дістають варіаційний ряд. Різниця між крайніми членами 

варіаційного ряду – розмах вибірки. Нехай дано вибірку 



4, 3, 7, 9, 6, 8, 2, 6, 1, 7, 7, 3, 2, 5. Упорядкувавши її за зростанням варіант, маємо 

варіаційний ряд: 1, 2, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 7, 7, 8,9. Розмах даної вибірки 9-1=8. 

До характеристик центру розподілу відносяться: середнє, мода, медіана. 

Мода – це значення ознаки, яке трапляється найчастіше в данному ряді 

розподілу. Медіана вибірки –число, яке поділяє відповідний варіаційний ряд 

навпіл. Розглянута вибірка має моду 7, а медіану 5,5, бо   
1

2
 (5+6) = 5,5.  

Середнім значенням вибірки називають середнє арифметичне усіх її варіант. 

Означення: Математичним сподіванням М(Х) називають число (сталу) 

суми добутків значень хi на їх ймовірності рi :  

М(Х) = х1р1 + х2р2 + ...+хnрn  

 

Означення: Дисперсією D(Х) дискретної випадкової величини називається 

математичне сподівання квадрата відхилення випадкової величини від її 

математичного сподівання: 

D(Х) = М [Х – М(Х)] 2 або D(Х) = М(Х2) – [ M(X)]2 .  

 

Означення: Середнім квадратичним відхиленням називається величина  

σ=√𝐷(𝑋). 

 

Приклади 

 

1. Знайти числові характеристики дискретної випадкової величини Х, розподіл 

якої задається такою таблицею.  

 

 

Х 

 

-1 

 

0 

 

1 

 

2 

 

Р 

 

0,25  

 

0,5 

 

0,1 

 

0,15 

 

Розв’язання: Математичне сподівання М(Х): М(Х) == х1р1 + +х2р2 + ...+хnрn = 

 (-1) · 0,25 + 0 · 0,5 + 1 · 0,1 + 2 · 0,15 =0,15 ;  



Запишемо закон розподілу квадрата випадкової величини Х  

 

 

Х2 

 

(-1)2 

 

02 

 

12 

 

22 

 

Р 

 

0,25  

 

0,5 

 

0,1 

 

0,15 

 

Знайдемо математичне сподівання квадрата випадкової величини Х : 

 

М(Х 2 ) == х1
2

 р1+ х2
2

 р2 + ...+ хn 
2рn = (-1)2 · 0,25 + 02 · 0,5 + 12 · 0,1 + 22 · 0,15 = 0,95 . 

Підставимо в формулу дисперсії  

 

D(Х) =М(Х 2 ) – [М(Х)]2 = 0,95 – (0,15)2 = 0,9275; Знайдемо середнє квадратичне 

відхилення σ =√0,9275 0,9631. 

 

Розглянемо приклад 

Результати влучень по цілі двох стрільців. Хто кращий? 

 

хi 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

pi 0,15 0,11 0,04 0,05 0,04 0,10 0,10 0,04 0,05 0,12 0,20 

 

yi 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

pi 0,01 0,03 0,05 0,09 0,11 0,24 0,21 0,10 0,10 0,04 0,02 

Кращий той, хто в середньому вибиває більше очок. Величина, яка дає таке 

середнє значення з урахуванням ймовірностей відповідних подій є математичне 

сподівання. 

 Обчислюємо математичне сподівання в нашому прикладі про стрільців  

 

 
Виявляється в середньому стрільці вибивають однакову кількість очок, 

хоча полігони законів розполілу влучень у цих стрільців зовсім різні. 

Ще приклад. Обчислимо очікуваний виграш в раніше наведеній лотереї 

Х 0 1 10 100 

р 0,889 0,1 0,01 0,001 

 

 

http://ec.zgia.zp.ua/filter/tex/displaytex.php?texexp=M(X)=0/cdot 0,15+1 /cdot 0,10 +/dots+10/cdot 0,20=5,36
http://ec.zgia.zp.ua/filter/tex/displaytex.php?texexp=M(Y)=0/cdot 0,01+1 /cdot 0,03+/dots+10/cdot 0,02=5,36
http://ec.zgia.zp.ua/filter/tex/displaytex.php?texexp=M(X)=0/cdot 0,889+1 /cdot 0,1+10/cdot 0,01+100/cdot 0,001=1,2


Таким чином, з точки зору організаторів лотереї, ціна білета повинна бути 

більше 1,2, щоб мати зиск. 

Знайти математичне сподівання випадкової величини, якою є кількість очок, 

що випадає в разі кидання грального кубика. 

Розв’язування. Розподіл заданої випадкової величини має вигляд 

хі 1 2 3 4 5 6 

рі 
1/6 

1/6 
1/6 

1/6 
1/6 

1/6 

Тому, користуючись формулою , знайдемо 

 . 

Отже, математичне сподівання характеризує середнє значення випадкової 

величини, дисперсія характеризує розмір можливого відхилення (розкиду) 

значень випадкової величини від математичного сподівання. 

Приклад: Розповсюджено 100 лотерейних білетів, з яких 40 – передбачають 

виграш по 1 гривні, 10- по 5 гривень, 5 – по 10 гривень, решта програшні. Чи 

слід купувати багато таких лотерейних білетів, якщо один коштує 1,5 гривні? 

х 0 1 5 10 

Р 0,45 0,4 0,1 0,05 

Обчислюємо математичне сподівання: 

М(Х)= 0·0,045 +1·0,4 +5·0,1 +10·0,05 =1,4;   1,4 грн <1,5грн. Отже багато 

купувати лотерейних білетів не варто. 

 

- Знайдіть моду та медіану вибірки з 20 варіант: 

-1; -1; 0; 1; 1; 1; 2; 2; 2; 3; 3; 3; 3;4; 5; 6; 6; 7; 7; 8. 

- Дано вибірку.3; 1; 4; 1; 2; 3; 4; 3; 1; 2; 1. Побудуйте відповідний їй 

варіаційний ряд, знайдіть розмах, моду та медіану вибірки. 

- Вибірка містить 60 чисел; з них число 3 трапляється 10 разів, 4 – 20 разів, 

5 – 30 разів. Знайдіть її середнє значення, моду та медіану. 

- У лототроні 40 кульок, з яких: 2 кульки виграшні по 10 гривень, 4 – по 

5гривен, 12- по 2 гривні, решта кульок є програшними. Чи варто брати з 

лото трону багато кульок, якщо за кожну слід заплатити 2 гривні 25 

копійок? 



- Випущено 2000 лотерейних білетів, з яких: 800 штук з виграшем 2 гривні, 

100- по 10 гривень, 50 – по 20 гривень, решта – програшні білети. Чи слід 

купувати багато згаданих лотерейних білетів, якщо ціна одного 1 гривня 

90 копійок? 

САМОСТІЙНА РОБОТА. 

Варіант 1. 

1. Кількість задач, які розв’язав кожен студент на контрольній роботі, 

записали у вигляді варіаційного ряду:0; 1; 1; 2; 2; 2; 2; 3; 3; 3; 3; 3; 3; 4; 4; 

4; 5; 5.Знайдіть моду даного розподілу. 

А Б В Г Д 

5 3 6 4 2 

 

2. Знайдіть середнє значення вибірки, наведеної в завданні 1, округливши 

результат до десятих. 

 

А Б В Г Д 

2,5 2,7 5 3 2,8 

3. Складіть частотну таблицю вибірки, наведеної в завданні 1. 

4. Знайдіть медіану вибірки:  

а) 3; 8; 9; 4; 4; 8; 8; 3; 4; 7; 5; 6. 

б) 1; 3; 5; 1; 5; 1; 7; 3; 9. 

 

 

Варіант 2. 

1. Кількість задач, які розв’язав кожен студент на контрольній роботі, 

записали у вигляді варіаційного ряду: 1; 2; 2; 3; 3; 3; 3; 4; 4; 4; 5;5; 5; 5; 

5;5; 6; 6; 6; 7. Знайдіть моду даного розподілу. 

А Б В Г Д 

4 3 6 7 5 

 

2. Знайдіть середнє значення вибірки, наведеної в завданні 1, округливши 

результат до десятих. 

 

А Б В Г Д 

4,2 8,4 5 6 4 

3. Складіть частотну таблицю вибірки, наведеної в завданні 1. 



4. Знайдіть медіану вибірки:  

а) 2; 2; 6; 8; 2; 4; 4; 6; 6; 6; 8; 

б) 3; 7; 7; 3; 1; 5; 9; 1; 9; 7; 1; 7; 3; 3. 

 

ГОТУЄМОСЯ ДО ЗНО. 

Варіант 1 

1. У кошику лежать 5 яєць, пофарбованих у червоний колір, 4-у синій, 3-у 

зелений. Знайдіть ймовірність того, що витягнуте навмання яйце буде, си-

нього кольору. 

 

2. У ящику лежать 10 яблук і 15 груш. З ящика виймають навмання по 

одному фрукту і не повертають. Знайдіть ймовірність появи яблука під 

час другого випробування, якщо під час першого було витягнуто яблуко. 

 

3. У коробці знаходяться 40 шкарпеток синього і чорного кольорів. Із них 24 

чорних. Яка ймовірність того, що вийняті навмання дві шкарпетки будуть 

чорного кольору? 

 

4. Імовірність того, що учень дасть правильну відповідь на перше 

запитання, дорівнює 0,9, а другого— 0,8. Яка ймовірність того, що він 

дасть правильну відповідь на обидва запитання? 

А Б В Г Д 
1 1 0,8 11 0,5 
2 3 

 
4 

 

А Б В Г Д 
10 10 9 3 2,4 
24 15 15 8 

 

А Б В Г Д 
4 92 24 5 48 

13 195 40 13 40 



 

5. З умови попередньої задачі знайдіть ймовірність того, що учень дасть 

правильну відповідь хоч би на одне запитання. 

Відповідь. ___________  

6. 100 учасників змагань об’єднали в три групи. Перша складається із 50 

осіб, друга — із 30, третя - із 20 осіб. Серед учасників першої групи 20 % 

дівчат, у другій - 15 %, у третій - 50 % дівчат. Яка ймовірність того, що 

ми зустрінемо дівчину із третьої групи?  

Відповідь. ___________  

Варіант 2 

1. У вазі стоять 6 ірисів, 4 тюльпани і 5 лілей. Знайдіть ймовірність того, що 

вийнята навмання квітка буде ірисом. 

 

2. У кошику знаходяться 5 курчат і 3 каченяти. З кошика виймають 

навмання по одному пташеняті і не повертають. Знайдіть ймовірність 

появи курчати під час другого випробування, якщо під час першого було 

вийнято каченя. 

 

3. У шухляді знаходяться 30 рукавичок білого і зеленого кольорів. Із них 22 

білих. Яка ймовірність того, що вийняті навмання дві рукавички будуть 

зеленого кольору? 

А Б В Г Д 
0,72 8 1,7 7,2 0,95  

9 
   

А Б В Г Д 
0,6 6 0,4 2 5  

5 
 

3 2 

А Б В Г Д 
5 4 5 5 5 

14 7 3 8 7 



 

4. Імовірність того, що понеділок буде дощовим, дорівнює 0,7, а вівторок — 

0,6. Яка ймовірність того, що обидва дні будуть дощовими? 

 

5. З умови попередньої задачі знайдіть ймовірність того, що хоч би один 

день буде дощовим. 

Відповідь. ______  

6. Із трьох господарств привезли для продажу троянди. 

 

Квіти із першого складають —  
1

6
  від загальної кількості, із другого — 

1

3
 

 

із третього — 
1

2
. У першому господарстві білі троянди складають 60 %, у 

другому - 30 %, у третьому — 25 %. Яка ймовірність того, що ми візьмемо 

троянду із першого господарства? 

Відповідь.  _______________ 
 

 
 

 

 

               

А Б В Г Д 
88 4 7 28 22 
435 15 29 435 29 

А Б В г д 
0,42 6 0,35 1,3 0,4  

7 
   



 

 

 

 

 
 

 

МОДУЛЬ №8. 

 

  
 Тема» Вектори і координати» 

1 Вектори у просторі. Дії над векторами, що задані координатами. Розкладання вектора на складові. 

2 Довжина вектора. Кут між векторами 

  

3 Вектори в просторі. Розв’язування вправ 

 Тема: « Систематизація і узагальнення фактів і методів планіметрії» 

 СВ.Аксіоми планіметрії. Опорні факти курсу планіметрії 

4 Геометричні та аналітичні методи розв’язування планіметричних задач 

 СВ Площі фігур 

5 Розв’язування задач. Самостійна робота 

Рекомендована література. 

[1]Бевз Г.П., Бевз В.П. Математика 11. Рівень стандарту. К, «Генеза», 2011 

[2] Погорєлов О.В. Геометрія 10-11 

[3]Бурда М. Збірник завдань для ДПА з математики.11кл 

 [4]Рауфман А. Усні вправи з геометрії для 7-11кл 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       



 



 



 



Добутком вектора  а̅ на число к називають вектор, який має довжину  

|к|·|а̅|   і співнаправлений з  а̅, якщо к>та протилежно направлений , якщо к<0. 

При множенні вектора на число одержуємо колінеарні вектори. Якщо 

  а̅ (а1;а2; а3), то к  а̅ (ка1;ка2; ка3). 

Розв’язування вправ. 

 [1] №801, № 802 –усно 

[1] №*11,№ 813. 

2. ДОВЖИНА ВЕКТОРА. КУТ МІЖ ВЕКТОРАМИ. 

Модуль ( довжину) вектора позначають символом  |а̅|. Якщо  а̅(а1; а2; а3) , то 

|а̅|=√а1+
2 а2+

2 а3
2. Модуль будь-якого ненульового вектора – число додатнє. 

Тільки модуль нульового вектора дорівнює нулю. 

Виконаємо разом. 

Знайдіть довжину вектора с⃗ =2 а⃗⃗ + 5в⃗⃗, якщо а⃗⃗ (2; -1; 5), в⃗⃗ (-3; 0; -2). 

Розв’язання. Знайдемо координати векторів 2 а⃗⃗ (4; -2; 10), 5в⃗⃗ (-15; 0; -10). Тоді 

с⃗ (4-15; -2+0; 10-10)= (-11; -2; 0). А довжина вектора |с̅| 

=√(−11)2 + (−2)2 + 02 = √125 = 5√5. 

Відповідь:| с⃗|= 5√5 

Кутом між двома ненульовими векторами називають кут між відповідними їм 

напрямленими відрізками, які виходять з однієї точки. Кут між протилежно 

напрямленими векторами дорівнює 180°, а між співнапямленими - 0°. 

Скалярним добутком двох ненульових векторів називається добуток модулів 

цих векторів на косинус кута між ними. 

Якщо хоч один з векторів нульовий, їх добуток дорівнює нулю.. Якщо кут між 

векторами а̅ і в⃗ дорівнює φ, то а̅·в⃗ =|а|̅·|в|⃗⃗⃗·cosφ 

Скалярний добуток векторів   а̅ (а1;а2; а3) і   в̅ (в1;в2; в3) дорівнює 

 а̅·в⃗⃗ =  а1в1+  а2в2 + а3в3, 



Обчислити склярний добуток векторів неважко.Знаючи скалярний добуток 

векторів та їх модулі можна обчислити косинус кута між даними векторами. 

Розв’язування вправ. 

 [1] № 811, № 812 , № 820. 
Теоретичні тестові завдання. 

Вставте пропущені слова. 

1. Вектор-це ....................  

2. Щоб задати вектор, необхідні.............  

точки. 

3. ...................................  Перша точка - це .............. вектора,а друга вектора. 

4. Якщо початок і кінець вектора збігаються,то вектор називається.... 

5. Щоб знайти координати вектора, треба від координати ............... вектора ........ 

координату ............ вектора. 

6. Якщо у двох векторів .......... координати рівні, то вектори називаються ..................  

7. Довжиною вектора є ........ між його початком і кінцем. 

8. За напрямом вектори бувають ........  

І ..... , разом - ................  

9. Якщо вектори колінеарні,то їх .......  

координати .........  

10. Кутом між векторами є кут між їх ...........  

11. Сумою векторів є .............  

12. Різницею векторів є .............  

13. Добутком числа на вектор є ...........  

14. Скалярним добутком векторів є ...............  

15. Якщо скалярний добуток ненульвих векторів дорівнює нулю, то вектори ________  

16. Щоб знайти суму векторів треба.............. їх ........ координати. 

17. Щоб знайти різницю векторів треба .............. їх ............ координати. 

18. Щоб знайти добуток числа на вектор треба..............координату вектора ................. на це 

число. 

19. Щоб знайти скалярний добуток 

векторів, треба їх ............ координати ........... і отримані добутки ...............  

20. Якщо вектори задані відрізками, то їх суму або різницю можна знайти за правилами 

A ) ...............................................................  

Б) .............................................................  



B ) ........................................................... 

 
Типові задачі. 

 
1. Знайдіть координати вектора АВ,якщо А(1;3;5), 

В(4;3;6). 

2. Знайдіть модуль вектора а(-3;0;4). 

3. Знайдіть суму векторів а(3;1;-2) і в(3;-2;5). 

4. Знайдіть різницю векторів а(3;-2; 0) і в( 1;-2;4). 

5.Знайдіть координати вектора  4а, якщо а(1;-3;4). 

6. Знайдіть скалярний добуток 

векторів а(1;2;-3) і в(-8;2;4). 

7. При якому значенні m вектори а(1;m;-3) і в(-2;10;6) 

 

колінеарні? 

8. При якому значенні m вектори а(m; 4; -2) і  

в(2;-4; -3) перпендикулярні? 

9. Знайдіть довжину вектора 2а+3в, якщо а(2;0;-3), 

в(5;-1;2). 

Знайдіть кут між векторами а(-2;0;2) і в(0;0;4). 

Самостійна робота по темі «Вектори в 
просторі» 

10.  
№1.  
1. А(1;2;-5), В(0;3;-2). Знайти координати 
вектора АВ та його модуль. 
2. А(1;2;-5), В(0;3;-3). Знайти координати 
середини відрізка АВ. 
3. ṝ(1;-3;5), ӯ(0;1;-2). Знайти координати суми 
цих векторів та їх скалярний добуток. 
3-а. С(0;0;-4) Що можна сказати про її 
розміщення в просторі. 
…………. 
4. А(5;1;-2), В(4;0;1), С(2;2;1) – вершини 
трикутника. Знайти косинус кута В цього 
трикутника. 
5. Скалярний добуток двох векторів рівний 
нулю. Що можна сказати про ці вектори? 

№2.  
1. А(3;2;-1), В(3;0;-2). Знайти координати 
вектора АВ та його модуль. 
2. А(-1;2;4), В(0;3;-3). Знайти координати 
середини відрізка АВ. 
3. ṝ(1;0;5), ӯ(3;1;-2). Знайти координати 
різниці цих векторів та їх скалярний добуток. 
3-а. С(1;0;-4) Що можна сказати про її 
розміщення в просторі. 
…………. 
4. А(1;2;-2), В(3;0;1), К(2;2;1) – вершини 
трикутника. Знайти косинус кута К цього 
трикутника. 
5.Координати вектора пропорційні.. Що 
можна сказати про ці вектори? 

№3.  
1. К(5;2;-1), С(0;3;-2). Знайти координати 
вектора КС та його модуль. 
2. А(1;1;-5), В(0;5;-3). Знайти координати 

№4.  
1. А(-1;2;5), М(0;2;-3). Знайти координати 
вектора АМ та його модуль. 
2. А(1;3;-4), В(0;3;-2). Знайти координати 



середини відрізка АВ. 
3. ṝ(0;-3;2), ӯ(3;1;-2). Знайти координати суми 
цих векторів та їх скалярний добуток. 
3-а. С(2;0;-1) Що можна сказати про її 
розміщення в просторі. 
…………. 
4. А(3;1;-2), С(4;0;1), В(2;2;1) – вершини 
трикутника. Знайти косинус кута А цього 
трикутника. 
5. Вектори перпендикулярні. Чому рівний їх 
скалярний добуток? 

середини відрізка АВ. 
3. ṝ(3;-2;5), ӯ(1;0;-2). Знайти координати суми 
цих векторів та їх скалярний добуток. 
3-а. С(0;3;0) Що можна сказати про її 
розміщення в просторі. 
 
…………. 
4. К(-3;1;-2), В(-2;0;1), С(2;2;1) – вершини 
трикутника. Знайти косинус кута В цього 
трикутника. 
5. Що можна сказати про координати 
колінеарних векторів? 

№5.  
1. А(3;2;-1), С(0;3;-2). Знайти координати 
вектора АС та його модуль. 
2. А(-1;2;-2), В(0;3;-3). Знайти координати 
середини відрізка АВ. 
3. ṝ(1;-2;4), ӯ(0;1;-2). Знайти координати суми 
цих векторів та їх скалярний добуток. 
3-а. С(1;0;0) Що можна сказати про її 
розміщення в просторі. 
…………. 
4. М(3;-1;-2), В(2;0;1), С(2;2;1) – вершини 
трикутника. Знайти косинус кута М цього 
трикутника. 
5. Декартова система координат у просторі. 

№6.  
1. А(4;2;-1), С(0;2;-2). Знайти координати 
вектора АС та його модуль. 
2. А(3;1;-1), В(0;5;-3). Знайти координати 
середини відрізка АВ. 
3. ṝ(0;-4;2), ӯ(1;1;-2). Знайти координати 
різниці цих векторів та їх скалярний добуток. 
3-а. С(0;0;-7) Що можна сказати про її 
розміщення в просторі. 
…………. 
4. А(2;1;-3), С(4;0;1), М(2;2;-1) – вершини 
трикутника. Знайти косинус кута М цього 
трикутника. 
5. Як розміщені вектори, якщо їх координати 
пропорційні? 

 

 ЗАДАЧІ (ПЛАНІМЕТРІЯ) 
і 

1 .Основи прямокутної трапеції дорівнюють 6см і 10 см, а більша бічна сторона 

- 5см. Знайти площу трапеції. 

2. У прямокутній трапеції менша основа та менша бічна сторона 

дорівнюють по 8см, а більша бічна сторона - 10см. Знайдіть площу 

трапеції. 

3. Бічні сторони трикутника 30см та 25см. Знайдіть висоту трикутника, 
опущену на основу, що дорівнює 25 см. 
4. Доведіть, що чотирикутник АВСД з вершинами в точках А(0;6), В(5;7), 
С(4;2) і Д(-1;1) є ромбом 
5. З точки до прямої проведені дві похилі, довжини яких 20см і 15см. 

Знайдіть відстань від даної точки до прямої, якщо різниця проекцій похилих 
на цю пряму рівна 7см. 

6. Сторони трикутника дорівнюють 29см, 25см і 6см. Знайдіть радіус 
вписаного кола даного трикутника 
7. Периметр прямокутника 28см, а його діагональ дорівнює 10см. 

Знайдіть сторони прямокутника. 

8. Довжини сторін трикутника відносяться як 7:9:10. Знайдіть периметр 
подібного йому трикутника, середня за довжиною сторона якого 



дорівнює 27см. 
9. Сторони чотирикутника відносяться як 1:3:3:4. Знайдіть периметр 
подібного йому чотирикутника, найбільша сторона якого дорівнює 44 
см. 
10.З точки кола проведено дві взаємно перпендикулярні хорди, різниця яких 
дорівнює 4 см. Знайдіть ці хорди, якщо радіус кола - 10см. 

 

Самостійна робота по планіметрії. 
 

В1. 
1. Які прямі наз паралельними? 
2. Сторони трикутника відносяться як 
3:8:7, а його периметр 54см. Знайдіть 
найбільшу сторону трикутника. 
3. Одна з основ трапеції на 8см більша 
за іншу, а середня лінія трапеції 10см. 
Знайдіть меншу основу трапеції. 
4.Площа ромба 120см2, а його 
діагоналі відносяться як 5:12. Знайти 
периметр ромба.  

В2. 
1. Які прямі називаються 
перпендикулярними? 
2. Знайдіть гіпотенузу прямокутного 

трикутника з катетами 2√3см і 2см. 
3. Знайдіть площу паралелограма, 
сторона якого 12см, а висота, 
проведена до неї – 8см. 
4.Менша основа прямокутної трапеції 
12см, а менша бічна сторона - 

4√3смю. Знайдіть площу трапеції, 
якщо один з її кутів 120°. 

В3. 
1. Чому дорівнює сума кутів 
трикутника? 
2. Обчисліть площу ромба, діагоналі 
якого дорівнюють 10см і 36см. 
3. Знайдіть найбільший кут 
трикутника,якщо його кути відносяться 
як 2:3:5. 
4.Катет прямокутного трикутника 6см, 
а медіана, проведена до нього – 5см. 
Знайти гіпотенузу трикутника. 

В4. 
1. Намалювати суміжні кути. Чому 
дорівнює їх сума? 
2. Знайдіть висоту рівнобедреного 
трикутника,основа якого 24см, а бічна 
сторона 13см. 
3. Кут між діагоналлю ромба і його 
стороною 35°. Яка величина 
найбільшого кута ромба? 
4. Висота ВД трикутника АВС ділить 
його сторону Ас на відрізки АД і СД. 

Знайдіть довжину СД, якщо АВ=2√2 
см, Вс=5см,<А=60°. 

В5. 
1. Що називається медіаною 
трикутника? 
2. Знайдіть основу рівнобедреного 
трикутника, периметр якого28см, а 
основа на 8см менша від бічної 
сторони. 
3. Гострий кут прямокутної трапеції у 4 
рази більший від її тупого кута. 
Знайдіть ці кути. 
4.Знайдіть площу прямокутного 

В6. 
1. Що називається бісектрисою? 
2.Обчисліть площу трикутника зі 

сторонами 4см і 2√3см та кутом 60° 
між ними. 
3. Знайдіть сторону ромба, діагоналі 
якого 24см і 18см. 
4.Менша основа прямокутної трапеції 
9см, більша діагональ – 17см, а висота 
– 8см. Чому дорівнює периметр 
трапеції? 



трикутника, гіпотенуза якого 13см, а 
різниця катетів -7см. 

Запитання модуля №8. 

1. Що називається вектором? 

2. Як знайти координати вектора? 

3. Як виконують додавання та віднімання векторів, заданих своїми координатами? 

4. Що називається скалярним добутком векторів?  

5. Для чого застосовують скалярний добуток векторів? 

6. Чому рівний скалярний добуток перпендикулярних векторів? 

7. Паралельні та перпендикулярні прямі. 

8. Перпендикуляр і похила. 

9. Трикутник. Види трикутників. 

10. Висота, медіана, бісектриса. 

11. Середня лінія трикутника. 

12. Коло. Коло вписане і описане навколо трикутника. 

13. Ознаки рівності трикутників. 

14. Подібність трикутників. 

15. Прямокутний трикутник та його елементи. Теорема Піфагора. 

16.  Формули для обчислення площ геометричних фігур. 

17. Правильні многокутники. 

 

 

 

МОДУЛЬ №9. 

 
Тема «Паралельність та перпендикулярність прямих і площин у просторі» 

1. Основні поняття, аксіоми стереометрії та наслідки з них 

2. Взаємне розміщення прямих у просторі 

СВ Паралельне проектування. Зображення фігур у стереометрії 

3. Паралельність прямої і площини 

СВ Паралельність площин 

4. Паралельність прямих і площин у просторі 

5. Перпендикулярність прямої і площини 

6. Відстань від точки до прямої, від точки до площини 

7. Перпендикулярність площин 

СВ Ортогональне проектування 

8. Відстань від прямої до площини, відстань між площинами 

9. Вимірювання кутів у просторі 

10. Розв’язування вправ. Контрольна робота 

  



 

Рекомендована література. 

[1]Бевз Г.П., Бевз В.П. Математика 10. Рівень стандарту. К, «Генеза», 2011 

[2] Погорєлов О.В. Геометрія 10-11 

[3]Бурда М. Збірник завдань для ДПА з математики.11кл 

 [4]Рауфман А. Усні вправи з геометрії для 7-11кл 

 
1.ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ, АКСІОМИ СТЕРЕОМЕТРІЇ ТА НАСЛІДКИ З НИХ. 

Стереометрія –це розділ геометрії, у якому вивчаються фігури у просторі. 

Основними фігурами у просторі є точка, пряма і площина. Площину уявляємо собі як рівну 

поверхню і зображуємо її у вигляді паралелограма. Площина нескінченна. На малюнку ми 

зображуємо лише частину площини. Площини позначаються грецькими буквами α, β, γ, δ. 

 

 

  

Введення площини потребує розширення системи аксіом. Вводимо нову групу аксіом С. Ця 

група складається з трьох аксіом. Аксіома- це твердження, яке приймають без доведення. 

С1. Яка б не була площина існують точки, які їй належать і які їй не належать. 

С2. Якщо дві різні площини мають спільну точку, то вони перетинаються по прямій. 

С3. Якщо дві різні прямі мають спільну точку, то через них можна провести площину, і до 

тогож тільки одну. 

Наслідки з аксіом. 

1. Через пряму і точку, яка не лежить на ній можна провести площину і до того ж тільки 

одну. 

2. Якщо дві точки прямої належать площині, то вся пряма належить площині. 

3. Через три точки, які не лежать на одній прямій. Можна провести площину і до того ж 

тільки одну. 

Запитання.. 

1. Що вивчає стереометрія? 

2. Назвати основні фігури в просторі. 



3. Як зображують площину? 

4. Площина має кінець? 

5. Як позначають площину? 

6. Поняття аксіоми. 

7. Сформулювати аксіоми стереометрії. 

8. Сформулювати наслідки з аксіом. 

Закріплення вивченого матеріалу 

1. Чи однакові за змістом висловлення: « Площини α і β  

перетинаються» і «Площини α і β мають спільну точку»? 

2. Дано дві прямі, але через них не можна провести площину.  

               Що можна сказати про розміщення цих прямих? 

Усно: [1] №733-735, 739. 

Розв’язати задачі: 

№744. №771. №776. 

 

 

2.Взаємне розміщення прямих у просторі. 
 

1. Взаємне розміщення двох прямих у просторі 
 

Із курсу планіметрії відомо, що дві прямі, які лежать у площині можуть 

перетинатися або не мати спільних точок.  

 

Якщо дві прямі лежать в одній площині і не мають спільних точок, то вони 

називаються паралельними.  

 

У просторі дві різні прямі або перетинаються, або не перетинаються. Проте другий 

випадок допускає дві можливості: прямі лежать в одній площині або прямі не 

лежать в одній площині. 

 

Прямі, які не перетинаються і лежать в одній площині, називають паралельними, а 

дві прямі, які не перетинаються і не лежать в одній площині, 

називають мимобіжними. 

 

 

Отже, дві прямі а і b у просторі можуть: перетинатися, бути паралельними, бути 

мимобіжними  



 
 

Рис.1. 

 

Додаток №1 
 

Взаємне розміщення прямих у просторі. 
 

1. Різні випадки розташування двох прямих у просторі продемонструйте на 

предметах оточення. 

 

2. Дано зображення куба АВСDА1В1С1D1.  

 

а) Чи перетинаються прямі АА1 і ВВ1? А1В1 і С1D1? Як називаються ці прямі? 

 

б) Чи перетинаються прямі АD і ВВ1? АВ і DD1? Як називаються ці прямі? 

 

в) Чи можна провести площину через пря-

мі АD і DВ1 ? A1D1 і С1D1? АD і ВВ1 ? А A1 і DВ1 ? АА1 i DD1? 

 

3. Як розташовані осі залізничних вагонів між собою; відносно рейок? 

 

4. Як треба розуміти, що прямі а і b у просторі не паралельні? 

 

5. Що можна сказати про прямі а і b, якщо відомо, що вони не мимобіжні? 

 

6. Прямі АВ і СD паралельні. Чи можуть бути мимобіжними прямі АС і BD? А 

перетинатися? 

 

7. Прямі АВ і СМ мимобіжні. Чи можуть бути прямі АС і ВМ паралельними? А 



перетинатися? 

 

8. 
 [4] №52, 53, 60 (с 111-112) 

 №51 (заповнену таблицю перевірити) 

9 [1]  №808, №818. №825. 

  

 

 

10. К, Р, Т, М — середини ребер АВ, АС, СD, DB тетраедра DАВС. Знайдіть 

периметр чотирикутника КРТМ, якщо АD = 6 см, ВС = 8 см. 

 

11. Користуючись зображенням куба АВСDА1В1С1D1, вкажіть пряму, яка 

проходить через точку A1 і паралельна прямій: а)АD; б)АB; в) АС. 

 

12. Скільки прямих, паралельних даній прямій с можна провести через точку А, 

що належить прямій а? 

 

  

 

13.Дано трикутну піраміду SАВС. Довести, що вказані прямі 

мимобіжні. 

 

а) SС і АВ; б) SВ і АС; в) AS і ВС. 

 

14. Дано куб АВСDА1ВІСІD1. Довести, що вказані прямі мимобіжні. 

 

а) АВ і CС1; б) АС1 і DС; в) АС і B1D1; г) АС1 і BA1. 

 

15. Трикутники АВС і АВD не лежать в одній площині. Доведіть, що 

прямі АВ і СD не лежать в одній площині. 

 

16. Пряма с перетинає пряму а і не перетинає пряму b, паралельну 

прямій а. Доведіть, що b і с — мимобіжні прямі. 

 

Тест 
 

У просторі дано дві різні прямі а і b, які:  

 

варіант 1 — лежать в деякій площині;  

 



варіант 2 — не лежать в одній площині. 

 

Позначте символом « + » правильні твердження, символом «—» - неправильні. 

1.  

Прямі а і b можуть перетинатися. 

2.  

Прямі aі b можуть бути паралельними. 

3.  

Прямі а і b можуть бути мимобіжними. 

4.  

Через пряму а обов'язково можна провести площину, яка перетинає пряму b. 

5.  

Існує деяка пряма с, яка перетинає як пряму а, так і пряму b. 

6.  

Обов'язково існує пряма с, яка перетинає пряму а і паралельна 

прямій b 

 

Відповідь. Варіант 1. 1)+; 2)+; 3)-; 4)-; 5)+; 6)-.  

 

Варіант 2. 1) -; 2) -; 3) +; 4) +; 5) +; 6) +. 

 

 
 
3.Паралельність прямої і площини 

 

На минулому уроці ми з вами працювали із паралельними прямими в просторі. 

Тема сьогоднішнього уроку: «Паралельність прямої і площини». 

На уроці ми з вами аналогічно до того, як можуть розміщуватися прямі в 

просторі, зʼясуємо можливі випадки взаємного розміщення прямої та площини 

в просторі, познайомимось із означенням паралельної прямої та площини, 

визначимо та доведемо ознаку паралельності прямої й площини, навчимося 

виділяти паралельні пряму і площину на стереометричних моделях та у побуті. 

Даний матеріал використовується не тільки в курсі стереометрії, він стане у 

пригоді вам і на уроках креслення, і при виконанні різних малюнків, якщо вас 

цікавить художнє мистецтво. Можливо, хтось із вас захоче стати архітектором, 

інженером, дизайнером, компʼютерним модератором, - всі ці професії 

потребують розвиненої уяви, просторових уявлень, творчості та звісно ж, умінь 

і навиків працювати із просторовими рисунками. Тому паралельність прямої і 



площини є не тільки цікавим, а і корисним матеріалом, що сприяє розумінню не 

тільки суто геометрії, а і тісно повязаний із оточуючим нас середовищем. 

Давайте поміркуємо, які існують випадки взаємного розміщення прямої та 

площини в просторі? (Пряма може лежати в площині і не лежати в ній. Коли 

пряма не лежить в площині, можливо що пряма і площина не перетинаються, 

або пряма і площина перетинаються в одній точці.) 

Тобто, існує декілька варіантів взаємного розміщення прямої та площини, 

аналогічно до того, як розміщуються дві прямі у просторі. Давайте розглянемо 

та зобразимо кілька самих основних із можливих варіантів положення прямої та 

площини, а саме: а) пряма і площина паралельні; б) пряма перетинає площину в 

одній точці; в) пряма і площина взаємно перпендикулярні. 

(Демонстрація положення прямої та площини за допомогою стереометричного ящика) 

 

 

Оскільки тема нашого сьогоднішнього уроку «Паралельність прямої і 

площини», то розглянемо саме перший випадок, коли пряма і площина 

паралельні. 

Означення. Пряма і площина називаються паралельними, якщо вони не 

перетинаються, тобто не мають спільних точок. 

 

 

                  а 

 

 

 

 

Якщо пряма а паралельна площині , то записують це наступним чином: а||α. 

Теорема. (ознака паралельності прямої і площини) 

Якщо пряма, яка не належить площині, паралельна будь-якій прямій у цій 

площині, то вона паралельна і самій площині. 

 

 

 

 



 
 

 

 

Нехай α - площина, а - пряма, яка не лежить в ній і а1 - пряма у площині паралельна а. 

Проведемо площину ρ через пряму а і а1. Вона відмінна від α, оскільки пряма а не належить 

площині . Площина α і ρ перетинаються по прямій а1. Якби пряма а перетинала площинуα , 

то точки перетину належали б прямій а1, але це не можливо, оскільки а і а1 паралельні.  

Отже, пряма а не перетинає площину , тобто паралельна площині. 

Теорему доведено. 

Відрізок називається паралельним площині, якщо він належить прямій, яка паралельна даній 

площині. 

Наведіть приклади паралельних прямої та площини в побуті. (Наприклад, у приміщенні, яке 

має форму прямокутного паралелепіпеда, стики стін зі стелею паралельні підлозі, і навпаки - 

стики стін з підлогою паралельні стелі і т. д.) 

(Демонстрація моделі прямокутного паралелепіпеда, куба.) 

Наслідок 1. Якщо пряма паралельна площині, то через кожну точку цієї площини можна 

провести на ній пряму, паралельну даній прямій. 

Наприклад, на площині міститься безліч прямих, яким паралельна пряма b. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наслідок 2. Існує безліч прямих, які паралельні одній і тій самій площині. 

Наприклад, поза площиною містяться безліч паралельних їй прямих, які можуть 
належати або не належати одній площині. 
 
 

 
 

 

 

 

 



Наслідок 3. Якщо пряма паралельна кожній з площин, які перетинаються, то вона 
паралельна і прямій їхнього перетину. 
 

 

Отже, через точку А поза площиною можна провести: 

безліч прямих, паралельних площині ; 

одну пряму b,паралельну прямій а площини ; 

безліч прямих, мимобіжних з прямою а площини . 

 

(Розвʼязування вправ) 

1. Назвати можливі паралельні пряму та площину на зображеному 
паралелепіпеді. 

 

2.  

[1] №904, №906 (усно),  №912, №923. 

 

5.Перпендикулярність прямих і площин 

Означення Дві прямі називаються перпендикулярними, якщо вони 

перетинаються під прямим кутом. 

Теорема 1. Якщо дві прямі, які перетинаються, паралельні відповідно двом 

іншим перпендикулярним прямим, то інші прямі теж перпендикулярні. 

Теорема 2. Через будь-яку точку прямої у просторі можна провести безліч 

перпендикулярних до неї прямих (див. рисунок). (Усі прямі лежать у 

площині, яка перпендикулярна до даної прямої і перетинає її у даній точці.) 



 

Через будь-яку точку в просторі, що не належить даній прямій, можна 

провести пряму, перпендикулярну до даної, і тільки одну. Це буде та 

перпендикулярна до даної прямої пряма, яка лежить у площині, визначеній 

даними прямою й точкою: 

 

Зверніть увагу, що в просторі дві прямі, перпендикулярні до однієї і тієї 

самої прямої, не обов’язково паралельні між собою. 

На рисунку ; . 

 

Означення Пряма, яка перетинає площину, 

називається перпендикулярною до цієї площини, якщо вона 

перпендикулярна до будь-якої прямої, що лежить у цій площині й 

проходить через точку перетину (див. рисунок). 

 

Теорема 3. Якщо пряма перпендикулярна до двох прямих, які лежать у 

площині й перетинаються, то вона перпендикулярна до даної площини 

(див. рисунок). 



 

Зверніть увагу: якщо пряма перпендикулярна до однієї прямої площини, то 

цього не досить для перпендикулярності прямої і площини. 

На рисунку , але a не перпендикулярна до , зокрема a не 

перпендикулярна до с. 

 

Теорема 4. Через точку, яка не належить даній площині, можна провести 

пряму, перпендикулярну до даної площини, і тільки одну. 

Теорема 5. Через дану точку площини можна провести одну, й тільки одну, 

перпендикулярну до неї пряму. 

Теорема 6. Через дану точку прямої можна провести одну, й тільки одну, 

перпендикулярну до неї площину. 

Теорема 7. Через точку, яка не лежить на прямій, можна провести одну, й 

тільки одну, площину, перпендикулярну до даної прямої. 

Теорема 8. Якщо площина перпендикулярна до однієї з двох паралельних 

прямих, то вона перпендикулярна й до другої. 

На рисунку ; ; . 

 

Теорема 9. Дві прямі, перпендикулярні до однієї й тієї самої площини, 

паралельні. 

Розвʼязування задач. 



1. Назвіть в оточенні моделі прямих і площин перпендикулярних між собою. 

2. Що означає твердження « Пряма не перпендикулярна до площини»? 

3. Чи правильне твердження « Якщо пряма не перпендикулярна до 

площини, то вона не перпендикулярна ні до жодної прямої, яка лежить у 

площині»? 

4. [1] №1002, №1003, №1005, №1007 (усно) 

5. [1] №1008, №1013. №1015. 

 

 

 

6.Відстань від точки до прямої, від точки до 

площини. 

Відстанню від точки до прямої називають довжину перпендикуляра, 

проведеного з даної точки до даної прямої. 

На малюнку 428 довжина відрізка АВ - відстань від точки А до прямої а. 

  

 

  

Приклад. Пряма АМ перпендикулярна до площини рівностороннього 
трикутника АВС. Знайти відстань від точки М до прямої ВС, якщо АМ = 4 

см,АВ = 2  см. 

Розв’язання. 1) Нехай точка К - середина ВС (мал. 429). Тоді АК - 

медіана і висота рівностороннього трикутника АВС. 

2) За теоремою про три перпендикуляри МК  ВС. Тому МК - шукана 

відстань. 



 

 Відстанню від точки до площини називають довжину перпендикуляра, 

проведеного з цієї точки до площини. 

На малюнку 430 АВ  α; довжина відрізка АВ - відстань від точки А до 

площини α. 

Приклад. У прямокутнику ABCD зі сторонами АВ = 6 см, ВС = 8 см 

діагоналі перетинаються в точці О, ОК - перпендикуляр до площини 

прямокутника ABCD. Знайти відстань від точки К до площини 

прямокутника, якщо АК = 13 см. 

  

 

  

Розв’язання (мал. 431). 

 

  



 

 

7. Пепендикулярність площин 

 

 

Перпендикулярність площин 

Означення Дві площини, що перетинаються, називаються перпендикулярними, 

якщо третя площина, перпендикулярна до прямої перетину цих двох площин, 

перетинає їх по перпендикулярних прямих (див. рисунок). 



 

Будь-яка площина, перпендикулярна до прямої перетину перпендикулярних 

площин, перетинає їх по перпендикулярних прямих. 

 

Ознака перпендикулярності площин 

Теорема 1. Якщо площина проходить через пряму, перпендикулярну до другої площини, то 

ці площини перпендикулярні (див. рисунок). 

 

Теорема 2. Якщо пряма, яка лежить в одній із двох перпендикулярних площин, 

перпендикулярна до лінії їх перетину, то вона перпендикулярна і до другої площини (див. 

рисунок). 

 

Приклад застосування теореми 2 

Нехай є дві перпендикулярні площини  і , які перетинаються по прямій a (див. рисунок). 

Знайти відстань від точки A, яка лежить в площині  і не лежить в площині , до площини . 

 

У площині  будуємо перпендикуляр до a через точку A. Нехай він перетинає a в 

точці B. AB — шукана відстань. 



Зверніть увагу на таке. 

1. Через точку поза площиною можна провести безліч площин, перпендикулярних до цієї 

площини (див. рисунок). (Але всі вони пройдуть через перпендикулярну до цієї площини 

пряму, яка проходить через дану точку.) 

 

2. Якщо площина перпендикулярна до даної площини, то це не означає, що вона 

перпендикулярна і до довільної прямої, паралельної цій площині. 

Наприклад, на рисунку нижче ,  і  перетинаються по прямій b, , 

причому a нележить в жодній із площин  і . Отже, пряма a водночас паралельна двом 

перпендикулярним площинам. 

 

3. Якщо площина й пряма, що не належить цій площині, перпендикулярні до однієї і тієї 

самої площини, то ці площина й пряма паралельні. 

На рисунку: ; ; . 

 

4. Через довільну пряму, яка не перпендикулярна до даної площини, можна провести єдину 

площину, перпендикулярну до даної. 

5. Якщо дві площини перпендикулярні, то пряма, яка є перпендикулярною до однієї із цих 

площин і проходить через їх спільну точку, обов’язково буде лежати в другій площині (див. 

рисунок). 

 

 



Розвʼязування задач. 

1. На двох перпендикулярних площинах вибрали по прямій. Чи може 

статися, що ці прямі мимобіжні? 

2. [1].  №1061, №1063, №1068 –усно 

3. [1].  №1071. №1079, №1080. 

8. Відстань від прямої до площини, відстань між 

площинами 

  

Відстань від прямої до площини 

Якщо пряма належить площині або перетинає площину, то природно 

вважати, що відстань від прямої до площини дорівнює нулю. 

Відстанню від прямої до паралельної їй площини називають довжину 

перпендикуляра, проведеного з будь-якої точки прямої до площини. 

На малюнку : а || α, А  а, АВ  α. Довжина відрізка АВ - відстань від 

прямої а до площини α. 

  

  

Приклад. АВСDА1В1С1D1 - куб , ребро якого дорівнює 2  см. 

Знайти відстань від прямої ВС до площини АВ1С1. 

Розв’язання. 1) Оскільки ВС || В1С1, то пряма ВС паралельна площині 

АВ1С1. 

2) СD1  С1D, точка О - точка перетину діагоналей бічної грані СD1 і 

С1D. 

3) СО  АВ1С1; СО - шукана відстань. 



 

Відстань між площинами. 

Якщо площини перетинаються, то природно вважати, що відстань між 

такими площинами дорівнює нулю. 

Відстанню між паралельними площинами називають довжину 

перпендикуляра, проведеного з будь-якої точки однієї площини до іншої. 

На малюнку 435: α || β, А  α, АВ  β, В  β. Довжина відрізка АВ - 

відстань між паралельними площинами α і β. 

  

  

Приклад. Кінці відрізка МN завдовжки 25 см належать паралельним 
площинам α і β. Проекція відрізка на одну з площин дорівнює 24 см. Знайти 

відстань між площинами α і β. 

Розв’язання. 1) МК - перпендикуляр, опущений з точки М на площину β, 

МК - шукана відстань. 

2) Тоді NК - проекція МN на площину β. За умовою NК = 24 см. 

 

 

  

1. 2. Теорема(ознака паралельності прямої і площини) 

 



Якщо пряма, що не лежить у площині, паралельна якій-небудь прямій цієї 

площини, то вона паралельна і самій площині. 

 

 

 

Через будь-яку точку простору, яка не лежить на даній прямій, можна 

провести пряму, паралельну даній, і тільки одну. 

 

3. Ознака паралельності прямих. 

 

Як довести паралельність двох прямих на площині? Можна скористатися 

означенням або ознаками паралельності, тобто теоремами, які дають до-

статні умови паралельності.  

Теорема 

 

Дві прямі, паралельні третій прямій, паралельні між собою. 

 

 

 

 

4. Ознака мимобіжності прямих 

 

Часто при розв'язуванні задач необхідно з'ясовувати: чи мимобіжні дані 

прямі? Користуючись означенням мимобіжності прямих, важко відповісти 

на це питання. Тому сформулюємо й доведемо ознаку мимобіжних прямих. 

Теорема 

 



Якщо одна з двох прямих лежить у площині, а друга перетинає цю площину 

в точці, яка не лежить на першій прямій, то ці прямі мимобіжні. 

Розвязування вправ. 

[1] №1138, №1139, №1141. 

 

9.Вимірювання кутів у просторі. 

8.  



9.  



 

 



 

 

[1].  № 1174, №1176, №1184, №1185 (усно) 

№1186, №1193. 



 

 

 

 

 

 

 

10.   

Запитання для модуля №9. 

 

1. Що вивчає стереометрія? 

2. Основні фігури стереометрії. 

3. Аксіоми стереометрії. 

4. Взаємне розміщення прямих у просторі. 

5. Які прямі називаються мимобіжними? 

6. Які пряма і площина називаються паралельними? 

7. Ознака паралельності прямої і площини. 

8. Яка пряма називається перпендикулярною до площини.  

9. Ознака перпендикулярності прямої і площини. 

10. Похила і перпендикуляр. Проекція похилої на площину. 

11. Які площини називаються перпендикулярними? 

12. Кут між прямою і площиною. 

Завдання для контрольної роботи. 

 

 
№1. 

1. Сформулювати та проілюструвати 
теорему про три перпендикуляри. 

2. З точки до прямої проведені похила і 
перпендикуляр. Знайти довжину 
перпендикуляра, якщо довжина 
похилої 5см, а проекція похилої на 
площину 3см. 

№2. 
1. Кут між похилою і площиною. 
2. З точки до прямої проведені похила і 
перпендикуляр. Знайти довжину проекції, 
якщо довжина похилої 13см, а довжина 
перпендикуляра 12см 
3. Радіус вписаного в трикутник кола 1,1м, а 
відстань від деякої точки А до площини 



3. Відстань від даної точки до площини 
трикутника 1,1м, а до кожної з його 
сторін – 6,1м. Знайти радіус вписаного 
кола. 

4. Точка А лежить в одній з граней 
двогранного кута. АВ 
перпендикулярна ребру двогранного 
кута, АС- перпендикуляр на другу 

грань кута. АВ=6√2см, ВС=6см. Знайти 
величину двогранного кута. 
 

трикутника 6м. Знайти відстань від точки А до 
кожної з сторін трикутника. 
4. З вершини кута С рівностороннього 
трикутника проведено відрізок СД 

=√6см,перпендикулярний до площини 
трикутника. Знайти відстань від точки С до 
сторони АВ, якщо АС=2см. 

№3. 
1. Кут між площинами. 
2. З точки до прямої проведені похила і 
перпендикуляр. Знайти довжину проекції 
похилої на площину , якщо довжина похилої  
10см, а довжина перпендикуляра 8см. 
3. З вершини рівностороннього трикутника 
АВС проведено до площини трикутника 
перпендикуляр АД. Знайти відстань від точки 
Д до сторони ВС, якщо ВС=12см, АД=26см. 
4. Точка С лежить в одній з граней 
двогранного кута. СВ перпендикулярна ребру 
двогранного кута, СА- перпендикуляр на 
другу грань кута. СА=3см, СВ=6см. Знайти 
величину двогранного кута. 
 

№4. 
1. Відстань між паралельними прямою і 
площиною. 
2. . З точки до прямої проведені похила і 
перпендикуляр. Знайти довжину похилої, 
якщо довжина проекції похилої 4см, а 
довжина перпендикуляра 3см. 
3. До площини трикутника з центра 
вписаного в нього кола радіуса 7см 
проведено перпендикуляр завдовжки 24см. 
Знайти відстань від кінця перпендикуляра до 
сторін трикутника. 
4. Знайти кут між площинами якщо точка А 
лежить в одній з граней двогранного кута. АВ 
перпендикулярна ребру двогранного кута, 
АС- перпендикуляр на другу грань кута. 

АВ=5√2см, ВС=5см. 
 

№5. 
1. Відстань між паралельними площинами. 
2. . З точки до прямої проведені похила і 
перпендикуляр. Знайти довжину 
перпендикуляра, якщо довжина похилої 
13см, а довжина проекції 5см. 
3.Відстань від деякої точки до сторін 
трикутника 25см. Знайти радіус вписаного 
кола, якщо довжина перпендикуляра, 
проведеного з цієї точки до площини 
трикутника 24см. 
4. З вершини кута А рівностороннього 
трикутника АВС проведено відрізок АД 

=√13см,перпендикулярний до площини 
трикутника. Знайти відстань від точки Д до 
сторони ВС, якщо АС=4см. 

№6. 
1. Відстань від точки до площини. 
2. . З точки до прямої проведені похила і 
перпендикуляр. Знайти довжину 
перпендикуляра, якщо довжина похилої 
10см, а довжина проекції  6см. 
3. Відстань від деякої точки до площини 
трикутника 24см. Знайти радіус вписаного 
кола, якщо відстань від цієї точки до кожної з 
сторін трикутника 26см. 
4.  Знайти кут між площинами якщо точка А 
лежить в одній з граней двогранного кута. АС 
перпендикулярна ребру двогранного кута, 
АВ- перпендикуляр на другу грань кута. 

АС=3√2см, ВС=3см. 
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