
 

ПРОГРАМА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 
 

АЛГЕБРА І ПОЧАТКИ АНАЛІЗУ 
Академічний рівень 

 11 клас 
 

Підручники: 

Алгебра : підручник для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів. 

Академічний рівень, профільний рівень / Мерзляк А. Г., Номіровський Д.А., 

Полонський В. Б., Якір, М. С.— Харків : Видавництво «Гімназія», 2012. 

https://pidruchnyk.com.ua/439-algebra-merzlyak-nomrovskiy-polonskiy-

yakr-11-klas.html 

 

Алгебра :  підручник для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів. 

Академічний рівень, профільний рівень / Нелін Є. П., Долгова О.Є. .— Харків : 

Видавництво «Гімназія», 2011. 

https://pidruchnyk.com.ua/468-algebra-neln-dolgova-11-klas.html 

 
 

Програма самостійної роботи спланована згідно підручника  Алгебра 11 клас: підручник 

для загальноосвітніх навчальних закладів: академічний рівень, профільний рівень 

 / А. Г. Мерзляк, Д. А. Номіровський, В. Б. Полонський М.С. Якір, 2012 р. 
 

І семестр 
 

Тематична контрольна робота № 1  
 

№ Розділ/тема Зміст навчального матеріалу Джерела інформації 

1 

 

Показникова і логарифмічна функції 

1.1 Показникова 

функція 

Степінь з довільним дійсним 
показником. Показникова функція та її 

застосування до опису реальних 

процесів. 
Властивості та графіки показникової 

функції. 

Показникові рівняння (приведення 

рівняння до спільної основи, винесення 
спільного множника за дужки, 

приведення рівняння до квадратного, 

графічний  спосіб)  і нерівності. 

§ 16 

https://www.youtube.com/
watch?v=c4sTdf9ltRs 

 

 

 
§ 17, 18 

 

Тематична контрольна робота № 2  
 

№ Розділ/тема Зміст навчального матеріалу Джерела інформації 

1.2 Логарифмічна 

функція 

Логарифм та його властивості. 

 
 

 

Властивості та графіки логарифмічної 
функції. 

 

§ 19 
https://disted.edu.vn.ua/cour
ses/learn/478 
 
§ 20 
https://miyklas.com.ua/p/alg
ebra/11/pokaznikova-
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Логарифмічні рівняння і нерівності. 
 

 

 
Похідні показникової та логарифмічної 

функцій. 

logarifm-chna-funktc-
15299/logarifm-chna-funktc-
ia-15308/re-3d5a37be-d24e-
48d8-a414-2c998ed0c987 
 
§ 21, 22 
http://maths.ptngu.com/teor
11.html 
 
§ 23 

 

ІІ семестр 
 

Тематична контрольна робота № 3  
 

№ Розділ/тема Зміст навчального матеріалу Джерела інформації 

2 Інтеграл та його застосування 

  Первісна та її властивості. 

Правила знаходження первісних. 

 
 

 

Визначений інтеграл, його 
геометричний зміст. Обчислення площ 

плоских фігур. 

§ 24 

§ 25 

https://disted.edu.vn.ua/course

s/learn/102 

 

§ 26 
https://mathab.com.ua/poch
atki-analizu/pervisna-
integral/geometrichnij-zmist-
i-oznachennya-viznachenogo-
integrala.html 
 

http://www.mathros.net.ua/ob

chyslennja-ploshhi-ploskoi-

figury.html 

 
 

Тематична контрольна робота № 4  
 

№ Розділ/тема Зміст навчального матеріалу Джерела інформації 

3 Елементи комбінаторики, теорії ймовірностей і математичної статистики 

  Елементи комбінаторики. Комбінаторні 
правила суми та добутку. 

Класичне визначення ймовірності 

випадкової події, частота випадкової 
події. Обчислення ймовірності події, 

користуючись її означенням і 

комбінаторними схемами. 
Статистичний аналіз даних. Вибіркові 

характеристики: розмах вибірки, мода, 

медіана, середнє значення. Графічне 

подання інформації про вибірку. 

§ 28 

 

§ 30 

 

 

 
 
§ 31 

 

РЕКОМЕНДОВАНІ ВИДИ РОБОТИ: 
 

- складання конспекту; 

- виконання вправ, завдань за темою 
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