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Окрім теоретичних питань у посібнику наведена достатня 

кількість прикладів з розв’язанням, а також завдання для самостійної 

роботи, які можуть бути використані як домашні завдання, наведені 

деякі теоретичні відомості з тригонометрії, а також, приклади 

розв’язання задач. Особлива увага приділена різним способам 

розв’язання тригонометричних рівнянь та тотожних перетворень 

тригонометричних виразів.

Метою посібника є надання допомоги слухачам підготовчого 

відділення для засвоєння теоретичного матеріалу і набуття 

практичних навичок за вказаною тематикою.

1. Розділ 1. Арифметика

1.1. Множини чисел

Число - одне з фундаментальних математичних понять. Ще 

задовго до нашої ери люди у своїй практичній діяльності змушені 

були вдаватися до лічби навколишніх предметів. У зв’язку з цим 

виникли натуральні числа (N), які застосовували для підрахунку 

будь-яких окремих об’єктів:

N{ 1, 2, 3.......п, ... }

У 111 ст. до н.е. Архімед довів, що цей ряд чисел нескінченний. У 

цій множині введені дві дії: додавання та множення. Сума та добуток 

двох натуральних чисел с число натуральне, але різниця натуральних 

чисел не завжди є натуральним числом. Для того, щоб можна було 

віднімати будь-які натуральні числа, вводяться число нуль та від’ємні 

числа.

Число нулі, визначають як нейтральний елемент множини чисел. 

Цс означає, що додавання нуля до будь-яких інших чисел не змінює 

їх: а I 0 а, де а довільне число.

Цілим від’» мним - п ( neN  ) називають таке число, для якого 

виконує ІІ.СИ ТОТОЖНІСТЬ (-«) + п 0.

І Іаіуріїлі.ні числа, нуль та цілі від’ємні числа утворюють 

множину цілих чисел, яку позначають літерою Z. Сума, добуток і 

різниця цілих чисел також < цілим числом але частка цілих чисел не 

завжди < цілим числом. У зв’язку з цим виникли дробові числа- 

додагні пі ііід 'є мпі.
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Раціональним дробом називається вираз , де т е  Z, п є  Z. 
п

Цілі та дробові числа утворюють множину раціональних чисел.

Кожне раціональне число можна подати у вигляді скінченого абс 

нескінченного періодичного десяткового дробу.

Наприклад: -̂  = 0.8; ~  = 0,1515... = 0,(15).

. т , „ . . .
Але є такі числа, які не можна подати у вигляді — ( т є  X, п є  N ) 

п

або у вигляді скінченного або періодичного десяткового дробу 

Наприклад, V2, 4 3 ,4 5  - не є раціональними числами. Такі числі 

записуються у вигляді нескінченного неперіодичного десятковогс 

дробу і називаються ірраціональними.

Множина раціональних чисел разом із множиною ірраціональної 

чисел утворюють множину дійсних чисел.

Числовою прямою або числовою віссю називається пряма, ні 

якій вибрано початок обліку 0, напрямок та масштабну одиницю.

Будь-якому дійсному числу відповідає точка на числові прямій та 

навпаки: кожній точці числової осі відповідає певне дійсне число 

рис. І .

—І— І— І— І----------------  І
■ 1 0  1 2 Л

Рис.І. Числова пряма

Точки, іцо розташовані праворуч від точки 0, зображують додати 

числа, ліворуч від’ємні. Точці 0 відповідає число нуль.

1.2. Модуль дійсної о числа. Властивості модулів

Оінііченнії, Модулем дійсного числах називається саме число х,

якщо х 0 та протилежне число -х, якщох<0:

. ! j х, якщо х  > 0;
1 х, якщо х< 0.

Наприклад: |25| = 25;

Ч геометричної точки зору модуль числа - це відстань від 

почіпку відліку до точки, що відповідає даному числу на числовій 

прямій рис.2.
|- а | |аІ

!■-----1— -І-------- .
X

-а 0 а

Рис.2 Модуль числа а

І означення модуля випливають такі його властивості:

І Мьніо |«|- а (а 2 0 ) ,  то -а<х<а, тобто |х| < а <=>-а  < х< а

І Ни іі|о | і | • </ ю х > а  або х<-а. тобто
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