
Курс за вибором «Готуємося до ЗНО» 

 

Календарно-тематичне планування навчального матеріалу 

10 клас (3 години на тиждень, разом 102 години) 
 

 

№ 

уроку 
Зміст уроку 

Дата 

прове- 

дення 

Приміт-

ка 

Тема І. 1 (10 год) 

1 
Тотожні перетворення алгебраїчних 

раціональних виразів 
  

2 
Тотожні перетворення алгебраїчних 

ірраціональних виразів 
  

3 Область визначення виразу   

4 
Звільнення від ірраціональності в знаменнику 

(чисельнику) виразу 
  

5 Порівняння числових ірраціональних виразів   

6 Поняття НСК і НСД   

7 Ознаки подільності числа   

8 Остача при діленні на число та її властивості   

9 Розв’язування задач   

10 Самостійна тестова робота   

Тема І. 2 (9 год) 

11 Многочлен і його корені   

12 Розкладання многочленів на множники.    

13 Теорема Безу   

14 Алгоритм ділення многочленів «куточком»   

15 Схема Горнера   

16 Метод невизначених коефіцієнтів.   

17 
Використання отриманих знань при 

розв’язуванні задач 
  

18 Розв’язування задач   

19 Самостійна тестова робота   

Тема І. 3 (10 год) 

20 Множина, елемент множини, підмножина   

21 
Поняття про переріз і об’єднання множин, 

символіка позначень 
  

22 
Поняття про рівносильність і наслідок, 

символіка позначень 
  

23 Рівносильність алгебраїчних перетворень   

24 Нерівносильність алгебраїчних перетворень   

25 Спосіб розв’язування рівнянь: за допомогою   



рівносильних перетворень  

26 

Спосіб розв’язування рівнянь: за допомогою 

перетворень-наслідків з подальшою 

перевіркою коренів 

  

27 Способи розв’язування рівнянь вищих степенів   

28 Розв’язування задач   

29 Самостійна тестова робота   

Тема І. 4 (13 год) 

30 
Поняття функції, області визначення і області 

значень функції  
  

31 

Поняття інтервалів монотонності і 

знакосталості функції, властивості симетрії 

функції 

  

32 Поняття графіка  функції   

33 
Графіки степеневих функцій (з цілим і 

дробовим показником степеня)  
  

34 Графіки дробово-лінійних функцій   

35 

Перетворення графіків функцій і ГМТ виразів 

(у тому числі зі знаком модуля та ділення на 

функцію) 

  

36 Розв’язування задач   

37 
Алгебраїчні співвідношення, що відповідають 

на координатній площині квадрату  
  

38 
Алгебраїчні співвідношення, що відповідають 

на координатній площині прямокутнику 
  

39 
Алгебраїчні співвідношення, що відповідають 

на координатній площині колу 
  

40 
 Алгебраїчні співвідношення, що відповідають 

на координатній площині частині кола 
  

41 Розв’язування задач   

42 Самостійна тестова робота   

Тема І. 5 (7 год) 

43 
Властивості модуля числа та їх використання 

при розв’язуванні рівнянь  

 
 

44 
Властивості модуля числа та їх використання 

при розв’язуванні нерівностей 

 
 

45 

Властивості модуля числа та їх використання 

при розв’язуванні систем рівнянь1-го та 2-го 

порядку 

 

 

46 

Властивості модуля числа та їх використання 

при розв’язуванні систем нерівностей 1-го та 2-

го порядку 

 

 

47 
Властивості модуля числа та їх використання 

при розв’язуванні рівнянь і нерівностей, систем  

 
 



рівнянь і нерівностей 1-го та 2-го порядку та їх 

геометричні образи 

48 Розв’язування задач   

49 Самостійна тестова робота   

Тема І. 6 (12 год) 

50 Поняття сталої та змінної величин   

51 Поняття параметра   

52 Що означає розв’язати задачу з параметром   

53 Розв’язування лінійних  алгебраїчних рівнянь   

54 
Розв’язування квадратних алгебраїчних 

рівнянь  

 
 

55 
Розв’язування алгебраїчних рівнянь, що 

зводяться до квадратних 

 
 

56 
Розв’язування систем квадратних рівнянь з 

параметрами, їх геометричні образи 

 
 

57 Розв’язування задач   

58 
Розміщення коренів квадратного тричлена 

відносно числа, відносно інтервалу 

 
 

59 

Розв’язання лінійних та квадратних 

алгебраїчних нерівностей, систем таких 

нерівностей з параметрами, їх геометричні 

образи 

 

 

60 Розв’язування задач   

61 Самостійна тестова робота   

Тема І. 7 (16 год) 

62 
Розв’язування текстових задач на складання 

рівнянь 

 
 

63 
Розв’язування текстових задач на складання  

систем рівнянь 

 
 

64 
Розв’язування текстових задач на складання 

рівнянь  на частки 

 
 

65 
Розв’язування текстових задач на складання 

систем рівнянь на частки 

 
 

66 
Розв’язування текстових задач на складання 

рівнянь  на відсотки 

 
 

67 
Розв’язування текстових задач на складання 

систем рівнянь на відсотки 

 
 

68 
Розв’язування текстових задач на складання 

рівнянь на суміші 

 
 

69 
Розв’язування текстових задач на складання 

систем рівнянь на суміші 

 
 

70 
Розв’язування текстових задач на складання 

рівнянь на роботу 

 
 

71 Розв’язування текстових задач на складання   



систем рівнянь на роботу 

72 
Розв’язування текстових задач на складання 

рівнянь на рух – прямолінійний і по колу 

 
 

73 

Розв’язування текстових задач на складання 

систем рівнянь на рух – прямолінійний і по 

колу 

 

 

74 
Геометрична інтерпретація задач на рух 

декількох об’єктів 

 
 

75 Графічна інтерпретація задач на оптимізацію   

76 Розв’язування задач   

77 Самостійна тестова робота   

Тема І. 8  (9 год) 

78 Метод координат    

79 Вектори на площині (основні опорні факти)   

80 Способи задання прямої    

81 Нормаль до прямої   

82 Паралельність і перпендикулярність прямих   

83 
Координати точки, що ділить відрізок у 

заданому співвідношенні 

 
 

84 Відстань від точки до прямої   

85 Розв’язування задач   

86 Самостійна тестова робота   

Тема І. 9 (16 год) 

87 Основні опорні факти і задачі планіметрії   

88 Опорні задачі прямокутного трикутника   

89 Опорні задачі трапеції   

90 Опорні задачі кола    

91 Опорні задачі  двох дотичних кіл   

92 Розв’язування задач   

93 
Бісектриса і серединний перпендикуляр до 

відрізка як ГМТ 

 
 

94 Розв’язування задач   

95 Властивості ортоцентричного трикутника   

96 Розв’язування задач   

97 
Методи розв’язування планіметричних задач: 

площа як допоміжний елемент 

 
 

98 Розв’язування задач методом координат   

99 Розв’язування задач за допомогою векторів   

100 
Використання симетрії та геометричних 

перетворень при розв’язування задач 

 
 

101 Розв’язування задач   

102 Самостійна тестова робота   

 


