
ПРОГРАМА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

АЛГЕБРА  8 клас 

Підручники: 
Алгебра /  авт. Прокопенко Н.С., Захарійченко Ю.О., Кінащук Н.Л. Вид-во «Ранок» 
https://www.ranok.com.ua/resources/Algebra_8kl.pdf  

підручник має  інтернет - підтримку, електронні матеріали на сайті http://interactive.ranok.com.ua/ 

 

Алгебра / авт. Мерзляк А. Г., Полонський В. Б., Якір М. С  Вид-во «Гімназія» 
http://www.gymnasia.com.ua/Files/8_klass/Algebra_8_print_opt.swf  

 
Алгебра / авт. Кравчук В.Р., Підручна М. В., Янченко Г. М. Вид-во «Підручники і посібники» 
https://pp-books.com.ua/uploads/files/2016%20Algebra%20%208.pdf 

 
Навчальний матеріал для вивчення вказаних тем Ви знайдете у підручниках або можете 

скористатися ресурсами     http://e-ranok.com.ua/    http://interactive.ranok.com.ua/   

http://naurok.com.ua     https://www.ed-era.com/books/maths 

https://www.youtube.com/channel/UCMIVE71tHEUDkuw8tPxtzSQ      https://www.ted.com  та ін 

 

І семестр 

Тематична контрольна робота № 1  РАЦІОНАЛЬНІ ВИРАЗИ 

Очікувані результати роботи 

екстерна 

Зміст навчального матеріалу Джерела 

інформації 

наводити приклади: 

раціонального виразу ; 

раціонального дробу; степеня із 

цілим показником 

пояснювати: що таке 

стандартний вигляд числа;  

як виконати скорочення дробу; 

як звести дріб до нового 

знаменника; як звести дроби до 

спільного знаменника 

розпізнавати: цілі раціональні 

вирази; дробові раціональні 

вирази 

формулювати: властивості 

степеня з цілим показником; 

основну властивість дробу; 

правила додавання,віднімання 

дробів; означення степеня з 

нульовим показником; 

степеня з цілим від`ємним 

показником 

розв`язувати вправи,що  

передбачають: скорочення 

дробів; зведення дробів до 

спільного знаменника; 

знаходження суми,різниці дробів; 

перетворення степенів з цілим 

показником; 

запис числа в стандартному 

вигляді 

Ділення степенів і одночленів. 

Раціональні дроби. 

Основна властивість дробу, 

скорочення дробів. 

Раціональні вирази. 

Додавання і віднімання дробів з 

однаковими знаменниками 

Додавання і віднімання дробів з 

різними знаменниками.  

 

 

https://www.ranok.com.ua/resources/Algebra_8kl.pdf
http://interactive.ranok.com.ua/
http://www.gymnasia.com.ua/Files/8_klass/Algebra_8_print_opt.swf
https://pp-books.com.ua/uploads/files/2016%20Algebra%20%208.pdf
http://e-ranok.com.ua/
http://interactive.ranok.com.ua/
http://naurok.com.ua/
https://www.ed-era.com/books/maths
https://www.youtube.com/channel/UCMIVE71tHEUDkuw8tPxtzSQ
https://www.ted.com/


 

Тематична контрольна робота № 2  РАЦІОНАЛЬНІ ВИРАЗИ 

 

Очікувані результати роботи 

екстерна 

Зміст навчального матеріалу Джерела 

інформації 

формулювати: правила 

множення,ділення дробів ; 

правила піднесення дробу до 

степеня; умову рівності дробу 

нулю 

описувати: властивості 

функції у=
 

 
  за її графіком 

розв`язувати  вправи,що  

передбачають: знаходження 

добутку, частки дробів ; 

 тотожні перетворення 

раціональних виразів; 

розв`язування  рівнянь зі 

змінною в знаменнику дробу; 

побудову графіка функції  y= 
 

 
 

Множення раціональних дробів, 

ділення дробів, піднесення їх до 

степеня. 

Тотожні перетворення 

раціональних виразів. 

Раціональні рівняння, рівносильні 

рівняння.  

Степені з цілим показником та його 

властивості. 

Стандартний вигляд числа. 

Функція  у=к/х,  її графік та 

властивості. 

 

 

 

 

ІІ семестр 

 

Тематична контрольна робота № 3  КВАДРАТНІ  КОРЕНІ  І  ДІЙСНІ  ЧИСЛА 

 

Очікувані результати роботи 

екстерна 

Зміст навчального матеріалу Джерела 

інформації 

пояснювати,що таке: 

множина, підмножина, 

раціональне число, 

ірраціональне число, дійсне 

число 

наводити приклади: 

раціональних чисел ; 

ірраціональних чисел 

формулювати означення: 

арифметичного  квадратного 

кореня з числа; 

властивості арифметичного 

квадратного кореня 

характеризувати: 

 властивості функцій y=    , 

y=    , за їх графіками 

розв`язувати вправи,що 

передбачають: застосування 

поняття арифметичного 

квадратного кореня для 

обчислення значень виразів, 

спрощення виразів, 

розв`язування  рівнянь, 

Функція  у=х
2.

, її графік і 

властивості. 

Графічний спосіб розв’язування 

рівнянь. 

Рівняння  х
2
=а.  Квадратні корені. 

Арифметичні квадратні корені. 

Множина, підмножина, числові 

множини. 

Раціональні, ірраціональні, дійсні 

числа
. 

Квадратний корінь із добутку, 

частки, степеня. 

Тотожні перетворення виразів, що 

містять квадратні корені.  

Функція  у=√х, її графік і 

властивості. 

 



порівняння значень виразів;  

перетворення виразів із 

застосуванням винесення 

множника з-під знака 

кореня, звільнення від 

ірраціональності в 

знаменнику дробу; 

побудову графіків функцій 

y=    , y=    

 

Тематична контрольна робота № 4   КВАДРАТНІ  РІВНЯННЯ 

 
Очікувані результати роботи 

екстерна 

Зміст навчального матеріалу Джерела 

інформації 

знати зміст поняття: 

квадратне рівняння; неповне 

квадратне рівняння; зведене 

квадратне рівняння; 

квадратний тричлен 

наводити приклади: квадратних 

рівнянь; квадратних тричленів 

записувати:формулу  коренів 

квадратного рівняння; 

формулу розкладання 

квадратного тричлена на 

лінійні множники 

формулювати означення: 

квадратного рівняння та 

квадратного тричлена; 

кореня квадратного рівняння; 

формулювати теорему Вієта 

розв`язувати  вправи,що  

передбачають:  знаходження 

коренів квадратних рівнянь; 

розкладання квадратного 

тричлена на множники; 

знаходження коренів рівнянь,  

що зводяться до 

квадратних;складання і 

розв`язування квадратних рівнянь 

та рівнянь, що зводяться до них, 

як математичних моделей 

прикладних задач   

розв`язувати сюжетні задачі 

на:  використання  взаємозв`язків 

економічних явищ; види та 

розрахунки податків, платежів; 

рух; продуктивність праці; 

вартість товару; сумісну роботу; 

суміш та сплави тощо 

Квадратний тричлен. 

Квадратні рівняння. Неповні 

квадратні рівняння, їх розв’язування. 

Формула коренів квадратного 

рівняння. 

Теорема Вієта. 

Теорема, обернена до теореми 

Вієта. 

Розкладання квадратного тричлена 

на множники. 

Розв’язування рівнянь, що 

зводяться до квадратних. 

Розв’язування задач за допомогою 

квадратних рівнянь. 

Квадратне рівняння як математична 

модель прикладної задачі. 

 

 

 


