
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА ЛIТЕРАТУРА 
ОСНОВНА ТА СТАРША ШКОЛА
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА ЛIТЕРАТУРА 
ОСНОВНА ТА СТАРША ШКОЛА
МАТЕМАТИКА



66 Математика

Замовити видання поштою: (067) 546 53 73, (066) 332 97 99,  Viber: +38 067 573 53 83     Ціни дійсні до 31.12.2020

Алгебра 8
Прокопенко Н. С., Захарійченко Ю. О., Кінащук Н. Л.

Алгебра / Підручник / 8 клас
Прокопенко Н. С., Захарійченко Ю. О., Кінащук Н. Л.
205х260, 288 с., кольор. друк, i

код Т470070У 150,00 (грн) 

Алгебра / Контроль результатів навчання / 
8 клас
Прокопенко Н. С., Захарійченко Ю. О., Кінащук Н. Л., Карпік В. В.
170х260 мм, 112 с., i

код Т901128У 30,00 (грн) 

Алгебра / Практикум / 8 клас
Прокопенко Н. С., Захарійченко Ю. О., Кінащук Н. Л.
205х260 мм, 120 с., i

код Т901127У 35,00 (грн) 

Алгебра / Практикум / 9 клас
Прокопенко Н. С., Захарійченко Ю. О., Кінащук Н. Л.
205х260 мм, 120 с., i

код Т741001У 50,00 (грн) 

Алгебра / Основи комбінаторики, теорії 
ймовірностей та статистики  / 9 клас
Прокопенко Н. С., Захарійченко Ю. О., Кінащук Н. Л.
205х260 мм, 64 с., кольор. друк i
Підходить під всі діючі підручники

код Т470210У 49,00 (грн) 

Алгебра 9
Прокопенко Н. С., Захарійченко Ю. О., Кінащук Н. Л.

Алгебра / Підручник / 9 клас
Прокопенко Н. С., Захарійченко Ю. О., Кінащук Н. Л.
205х260, 288 с., кольор. друк, i

код Т470110У 150,00 (грн) 

Алгебра / Контроль результатів навчання /  
9 клас
Прокопенко Н. С., Захарійченко Ю. О., Кінащук Н. Л., Карпік В. В.
170х260 мм, 128 с., i 

код Т741006У 30,00 (грн) 

9

УСI НЕОБХIДНI ФОРМИ КОНТРОЛЮ В ОДНОМУ ЗОШИТI !

Видання є складовою навчально-методичного
комплекту «Алгебра. 9 клас», до якого входять:

•  Підручник
•  Практикум
•  КОНТРОЛЬ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ
•  Методичний посібник для вчителя

Посібник дозволяє контролювати:

•   сформованість математичної і ключових
компетентностей учнів

•  ступінь оволодіння операціональними знаннями
•   вміння виконувати завдання на розширене

відтворення уявних або реальних ситуацій

Інтернет-підтримка:

•   надасть методичну допомогу вчителю
щодо роботи з посібником

•   дозволить учням здійснити онлайн-тестування 
за кожною темою

Н. С. ПРОКОПЕНКО
Ю. О. ЗАХАРIЙЧЕНКО
Н. Л. КIНАЩУК

• Опорний конспект
• Усні вправи
• Приклади розв’язування завдань
• Різнорівневі вправи, завдання, задачі

А Л Г Е Б Р А
П Р А К Т И К У М
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Математика 10 
(алгебра і початки аналізу та геометрія, рівень стандарту) 
Нелін Є. П.

Математика 11 
(алгебра і початки аналізу та геометрія, рівень стандарту) 
Нелін Є. П., Долгова О. Є.

Математика / Підручник (алгебра і початки 
аналізу та геометрія, рівень стандарту) / 
10 клас
Нелін Є. П.
170х215 мм, 328 с., кольор. друк, тверда обкладинка, i

код Т470153У 150,00 (грн) 

Математика / Підручник (алгебра і початки 
аналізу та геометрія, рівень стандарту) / 
11 клас
Нелін Є. П., Долгова О. Є.
170х215 мм, 304 с., кольор. друк, тверда обкладинка, i

код Т470274У 150,00 (грн) 

Математика / Контроль результатів навчання / 
10 клас
Нелін Є. П., Роганін О. М.
205х260 мм, 96 с., i

код Т741014У 30,00 (грн) 

Математика / Контроль результатів навчання / 
11 клас
Нелін Є. П., Роганін О. М., i
205х260 мм, 96 с.

код Т741019У 30,00 (грн) 

Математика /  Розробки уроків / 10 клас
Кушнір Л. Д.
170х260, 128 с., i

код Т692036У в електронному вигляді (грн) 

Математика /  Розробки уроків / 11 клас
Кушнір Л. Д.
170х260, 128 с., i

код Т692053У 45,00 (грн) 

наказ №551 від 31.05.18

наказ №472 від 12.04.19
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Алгебра і початки аналізу / Підручник 
(профільний рівень) / 10 клас
Нелін Є. П.
210х270 мм, 272 с., кольор. друк, i

код Т470154У 200,00

Алгебра і початки аналізу / Підручник 
(профільний рівень) / 11 клас
Нелін Є. П. Долгова О. Є.
210х270 мм, 240 с., кольор. друк, i

код Т470268У 200,00

Алгебра і початки аналізу 10  (профільний рівень)
Нелін Є. П.

Алгебра і початки аналізу 11  (профільний рівень)
Нелін Є. П., Долгова О. Є.

наказ №551 від 31.05.18

наказ №472 від 12.04.19
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Геометрія / Підручник (профільний рівень) / 
10 клас
Нелін Є. П.
210х270 мм, 240 с., кольор. друк, i

код Т470156У 200,00

Геометрія / Підручник (профільний рівень) / 
11 клас
Нелін Є. П. Долгова О. Є.
210х270 мм, 208 с., кольор. друк, i

код Т470244У 200,00

Геометрія 10 (профільний рівень) 
Нелін Є. П.

Геометрія 11 (профільний рівень) 
Нелін Є. П., Долгова О. Є.

наказ №551 від 31.05.18

наказ №472 від 12.04.19
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Геометрія 8
Єршова А. П., Голобородько В. В., Крижановський О. Ф., Єршов C. В. 

Геометрія / Підручник / 8 клас
Єршова А. П., Голобородько В. В., Крижановський О. Ф., Єршов C. В. 
165х210, 256 с., кольор. друк, тверда обкладинка, i

код Т470069У / Т470096Р* кількість обмежена 150,00 (грн) 

Геометрія / Контроль результатів навчання / 
8 клас
Єршова А. П., Голобородько В. В., Крижановський О. Ф.
145х215 мм, 80 с., i

код Т901111У / Т901143Р  30,00 (грн) 

Геометрія / Розробки уроків / 8 клас
Кушнір Л. Д. ,170х260 мм, 144 с., 

код Т281051У 30,00 (грн) 

Геометрія 7
Єршова А. П., Голобородько В. В., Крижановський О. Ф.

Геометрія / Підручник / 7 клас
Єршова А. П., Голобородько В. В., Крижановський О. Ф.
265х210, 224 с., кольор. друк, тверда обкладинка, i

код Т900468У / Т470033Р 150,00 (грн) 

Геометрія / Збірник самостійних  
і контрольних робіт / 7 клас
Єршова А. П., Голобородько В. В., Крижановський О. Ф., 165х210 мм, 80 с., i

код Т900962У / Т900983Р 18,00 / 20,00 (грн) 

Геометрія / Розробки уроків / 7 клас
Бабенко С. П. 
145х215 мм, 112 с

код Т281033У 25,00 (грн) 

Геометрія 9
Єршова А. П., Голобородько В. В., Крижановський О. Ф., Єршов C. В. 

Геометрія / Підручник / 9 клас
Єршова А. П., Голобородько В. В., Крижановський О. Ф., Єршов  C. В. 
165х210, 256 с., кольор. друк, тверда обкладинка, i

код Т470111У / Т470144Р* кількість обмежена 150,00 (грн) 

Геометрія / Контроль результатів навчання / 
9 клас
Єршова А. П., Голобородько В. В., Крижановський О. Ф. 
145х215 мм, 80 с., i

код Т741004У / Т741005Р 30,00 (грн) 

Геометрія / Розробки уроків / 9 клас
Кушнір Л. Д.
170х260 мм, 128 с., 

код Т692017У 50,00 (грн) 
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Геометрія 10 (профільний рівень)
Єршова А. П., Голобородько В. В., Крижановський О. Ф., 
Єршов С. В.

• Багаторівева побудова навчального матеріалу
• Тематичне узагальнення і систематизація
• Приклади розв’язання основних типів задач
• Завдання для самоперевірки
• Історичні факти

Геометрія / Підручник (профільний рівень) / 
10 клас
Єршова А. П., Голобородько В. В., Крижановський О. Ф., Єршов С. В. 
165х210 мм, 288 с., кольор. друк, i

код Т470205У 200,00

наказ №551 від 31.05.18

наказ №472 від 12.04.19

Геометрія 11 (профільний рівень)
Єршова А. П., Голобородько В. В., Крижановський О. Ф., 
Єршов С. В.

Геометрія / Підручник (профільний рівень) / 
11 клас
Єршова А. П., Голобородько В. В., Крижановський О. Ф., Єршов С. В. 
165х210 мм, 240 с., кольор. друк, i

код Т470283У * тільки в електронному вигляді 200,00 (грн)

 Підручник створено на основі сучасного підходу до навчання з урахуванням вимог до змісту 
й результатів навчання та науково-обґрунтованих поглядів на побудову навчального процесу. 
• Вирішена одна з найважливіших задач створення підручника — навчання мислення, 

логіки (від найпростішої класифікації понять до основ теорії аргументації). 
• Забезпечена можливість для учнів не тільки отримати суму знань, а й сформувати достат-

ній рівень компетентностей. 
• Підручник відрізняє доступність викладання, зручність користування; багаторівева побу-

дова навчального матеріалу; наявність авторської системи усних, графічних і письмових 
вправ.

• Запропонована інтернет-підтримка, яка дозволяє здійснити онлайн-тестування за кожною 
темою, отримати додаткову інформацію, ознайомитися з темами навчальних проєктів, 
повідомлень і рефератів та джерелами інформації для їх підготовки. 
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СЕРІЯ «ЗКНДУ»
Математика / Зошит для контролю навчальних 
досягнень
170х260 мм, 48-64 с., i

код ціна (грн)

Алгебра
7 клас Т487006У / Т487015Р 25,00

8 клас Т487027У / Т487028Р 25,00

9 клас Т487050У / Т487051Р 25,00
Геометрія

7 клас Т487007У / Т487016Р 25,00

8 клас Т487026У / Т487029Р 25,00

9 клас Т487052У / Т487053Р 25,00

УСІ НЕОБХІДНІ ФОРМИ КОНТРОЛЮ — В ОДНОМУ ЗОШИТІ!

СХВАЛЕНО
Д Л Я  В И К О Р И С Т А Н Н Я
У ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ
С Е Р Е Д Н Ь О Ї  О С В І Т И

Математика / Зошит для оцінювання результатів 
навчання. Рівень стандарту
170х260 мм, 48–64 с., i

код ціна (грн)

10 клас. 1 ч Т949012У / Т949023Р  Алгебра і початки аналізу 25,00

10 клас. 2 ч Т949013У / Т949024Р  Геометрія 25,00

11 клас. 1 ч Т949039У  Алгебра і початки аналізу 25,00

11 клас. 2 ч Т949038У  Геометрія 25,00

СЕРІЯ «МАТЕМАТИКА НА 12 БАЛІВ»
Математика. Алгебра / Тренувальні вправи.  
Самостійні та контрольні роботи
Захарійченко Л. І., Захарійченко Ю. О., Карпік В. В., 
Маркова І. С.
170х240 мм, 128 с., 

код ціна (грн)

8 клас Т17901У / Т17902Р 20,00

9 клас Т17904Р 20,00

СХВАЛЕНО
Д Л Я  В И К О Р И С Т А Н Н Я
У ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ
С Е Р Е Д Н Ь О Ї  О С В І Т И

СЕРІЯ «КНП»
Математика / Комплект навчальних плакатів. 
Наочність нового покоління
Бабенко С. П., Кушнір Л. Д., 680х970 мм, 16 с. 

код ціна (грн)

Математика
5 клас Т100003У 250,02

6 клас Т100021У 250,02
Алгебра

7-11 класи Т100046У 400,02
Геометрія

7-11 класи Т100047У 400,02

СЕРІЯ «УК: КНД»

Математика / Універсальний комплект: Контроль 
навчальних досягнень
Стадник Л. Г., Бабенко С. П. (5 лас), 
Стадник Л. Г., Русінова С. В. (6 клас)
205х260 мм, 80 с., 

код ціна (грн)

5 клас Т195022У 20,00

6 клас Т195026У 20,00
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СЕРІЯ « МАЙСТЕР-КЛАС 2.0»

Математика / / Майстер-клас 2.0 / 11 клас
Кушнір Л. Д., 200х260 мм, 224 с., i

код ціна (грн)

Математика. Геометрія. Рівнь стандарту Т281072У 80,00

Математика. Алгебра і початки аналізу. 
Рівнь стандарту

Т281071У 80,00

СЕРІЯ  «КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН»
Математика / Календарно-тематичний план 
з урахуванням компетентнісного потенціалу 
предмета
145х210 мм, 32-48 с. 

код ціна (грн)

Геометрія
9 клас Т812026У 17,50

Математика. Рівень стандарту
10 клас Т812038У 17,50

11 клас Т812041У 20,00

СЕРІЯ « СУЧАСНИЙ МАЙСТЕР-КЛАС»
Математика. Алгебра / Розробки уроків
Кушнір Л. Д.
145х215 мм, 272 с. 

код ціна (грн)

Алгебра
7 клас Т281032У 45,00

СЕРІЯ «ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ»
Повний курс математики в тестах 
Захарійченко Ю. О., Школьний О. В., Захарійченко Л. І.,  
Школьна О. В.
170х215 мм, 192-496 с.

Різнорівневі завдання (частина 1) Т229003У 125,00

Теоретичні відомості. Тематичні  
та підсумкові тести (частина 2)

Т229009У 50,00

СЕРІЯ «РЯТІВНИК 2.0»
Алгебра і початки аналізу в означеннях, 
таблицях і схемах / 7–11 класи 
Роганін О. М., 145х215 мм, 112-128 с.

код Т109026У / Т109027Р 30,00 / 35,00 (грн) 

Геометрія в означеннях, таблицях і схемах / 
7–11 класи 
Дергачов В. А. 145х215 мм, 96 с.

код Т109028У / Т109029Р 30,00 / 35,00 (грн) 

Створено провідними фахівцями України —
експертами з розробки та оцінювання тестових завдань

Теоретичний матеріал
10 тематичних тестів
8 підсумкових тестів
Відповіді до всіх завдань

Теорія і тести
Усі типи 
тестових завдань

Посібник має стати настільною книжкою вчителя математики 
для успішної підготовки учнів до тестування.

Л. В. Пекарська, методист кабінету фізико-
математичних предметів Рівненського ОІППО

На уроках математики учень повинен навчитися не лише застосовувати 
стандартні алгоритми та шаблони, а й міркувати, аналізувати, діяти 
в нестандартних ситуаціях. Система завдань, запропонована в цьому 
збірнику, дасть можливість розвинути ці якості в учня. 

І. В. Бєлінська, старший викладач кафедри 
природничо-математичної освіти 
Львівського ОІППО, вчитель математики 
вищої кваліфікаційної категорії 

«ПОВНИЙ КУРС МАТЕМАТИКИ В ТЕСТАХ» — 
комплексна підготовка до ДПА і ЗНО

3000 завдань різного
рівня складності
Відповіді до письмових
завдань

Створено провідними фахівцями України —
експертами з розробки та оцінювання тестових завдань

«Повний курс математики в тестах» — це не просто збірник задач, 
а система завдань, що дозволяє не тільки усвідомити сутність 
математичних понять, а й сформувати вміння думати.

І. С. Маркова, головний редактор журналу 
«Математика в школах України»

Унікальна добірка завдань, що дозволяє не тільки ефективно узагальнити 
вивчене, а й навчитися новому. 

І. О. Склярова, доцент Запорізького ОІППО,
кандидат педагогічних наук, вчитель-методист 

Теорія і тести
Усі типи 
тестових завдань

«ПОВНИЙ КУРС МАТЕМАТИКИ В ТЕСТАХ» — 
комплексна підготовка до ДПА і ЗНО

3000 завдань різного
рівня складності
Відповіді до письмових
завдань

Створено провідними фахівцями України —
експертами з розробки та оцінювання тестових завдань

«Повний курс математики в тестах» — це не просто збірник задач, 
а система завдань, що дозволяє не тільки усвідомити сутність 
математичних понять, а й сформувати вміння думати.

І. С. Маркова, головний редактор журналу 
«Математика в школах України»

Унікальна добірка завдань, що дозволяє не тільки ефективно узагальнити 
вивчене, а й навчитися новому. 

І. О. Склярова, доцент Запорізького ОІППО,
кандидат педагогічних наук, вчитель-методист 

Теорія і тести
Усі типи 
тестових завдань

«ПОВНИЙ КУРС МАТЕМАТИКИ В ТЕСТАХ» — комплексна підготовка до ДПА і ЗНО

3000 завдань різногорівня складностіВідповіді до письмовихзавдань

Створено провідними фахівцями України —експертами з розробки та оцінювання тестових завдань

«Повний курс математики в тестах» — це не просто збірник задач, а система завдань, що дозволяє не тільки усвідомити сутність математичних понять, а й сформувати вміння думати.І. С. Маркова, головний редактор журналу «Математика в школах України»

Унікальна добірка завдань, що дозволяє не тільки ефективно узагальнити вивчене, а й навчитися новому. І. О. Склярова, доцент Запорізького ОІППО,кандидат педагогічних наук, вчитель-методист 

Теорія і тестиУсі типи тестових завдань

3000 завдань різногорівня складностіВідповіді до письмовихзавданьСтворено провідними фахівцями України —експертами з розробки та оцінювання тестових завдань Створено провідними фахівцями України —експертами з розробки та оцінювання тестових завдань

Теоретичний матеріал10 тематичних тестів4 підсумкові тестиВідповіді до всіх завдань

6-е видання

Новинка

Створено провідними фахівцями України —експертами з розробки та оцінювання тестових завдань

Теоретичний матеріал10 тематичних тестів4 підсумкові тестиВідповіді до всіх завдань

Теорія і тестиУсі типи тестових завдань

Посібник має стати настільною книжкою вчителя математики для успішної підготовки учнів до тестування.Л. В. Пекарська, методист кабінету фізико-математичних предметів Рівненського ОІППОНа уроках математики учень повинен навчитися не лише застосовувати стандартні алгоритми та шаблони, а й міркувати, аналізувати, діяти в нестандартних ситуаціях. Підбірка завдань цього збірника дасть можливість розвинути ці якості в учня. І. В. Бєлінська, старший викладач кафедри природничо- математичної освіти Львівського ОІППО, вчитель математики вищої кваліфікаційної категорії 

3000 завдань різногорівня складностіВідповіді до письмовихзавданьСтворено провідними фахівцями України —експертами з розробки та оцінювання тестових завдань Створено провідними фахівцями України —експертами з розробки та оцінювання тестових завдань

Теоретичний матеріал10 тематичних тестів4 підсумкові тестиВідповіді до всіх завдань

6-е видання

Новинка

«ПОВНИЙ КУРС МАТЕМАТИКИ В ТЕСТАХ» — комплексна підготовка до ДПА і ЗНО

6-те видання

Новинка

Створено провідними фахівцями України —
експертами з розробки та оцінювання тестових завдань

Теоретичний матеріал
10 тематичних тестів
4 підсумкові тести
Відповіді до всіх завдань

Теорія і тести
Усі типи 
тестових завдань

Посібник має стати настільною книжкою вчителя математики 
для успішної підготовки учнів до тестування.

Л. В. Пекарська, методист кабінету фізико-
математичних предметів Рівненського ОІППО

На уроках математики учень повинен навчитися не лише застосовувати 
стандартні алгоритми та шаблони, а й міркувати, аналізувати, діяти 
в нестандартних ситуаціях. Підбірка завдань цього збірника дасть 
можливість розвинути ці якості в учня. 

І. В. Бєлінська, старший викладач кафедри 
природничо-математичної освіти 
Львівського ОІППО, вчитель математики 
вищої кваліфікаційної категорії 

«ПОВНИЙ КУРС МАТЕМАТИКИ В ТЕСТАХ» — комплексна підготовка до ДПА і ЗНО

3000 завдань різногорівня складностіВідповіді до письмовихзавдань

Створено провідними фахівцями України —експертами з розробки та оцінювання тестових завдань

«Повний курс математики в тестах» — це не просто збірник задач, а система завдань, що дозволяє не тільки усвідомити сутність математичних понять, а й сформувати вміння думати.І. С. Маркова, головний редактор журналу «Математика в школах України»

Унікальна добірка завдань, що дозволяє не тільки ефективно узагальнити вивчене, а й навчитися новому. І. О. Склярова, доцент Запорізького ОІППО,кандидат педагогічних наук, вчитель-методист 

Теорія і тестиУсі типи тестових завдань

3000 завдань різногорівня складностіВідповіді до письмовихзавданьСтворено провідними фахівцями України —експертами з розробки та оцінювання тестових завдань Створено провідними фахівцями України —експертами з розробки та оцінювання тестових завдань

Теоретичний матеріал10 тематичних тестів4 підсумкові тестиВідповіді до всіх завдань

6-е видання

Новинка

Створено провідними фахівцями України —експертами з розробки та оцінювання тестових завдань

Теоретичний матеріал10 тематичних тестів4 підсумкові тестиВідповіді до всіх завдань

Теорія і тестиУсі типи тестових завдань

Посібник має стати настільною книжкою вчителя математики для успішної підготовки учнів до тестування.Л. В. Пекарська, методист кабінету фізико-математичних предметів Рівненського ОІППОНа уроках математики учень повинен навчитися не лише застосовувати стандартні алгоритми та шаблони, а й міркувати, аналізувати, діяти в нестандартних ситуаціях. Підбірка завдань цього збірника дасть можливість розвинути ці якості в учня. І. В. Бєлінська, старший викладач кафедри природничо- математичної освіти Львівського ОІППО, вчитель математики вищої кваліфікаційної категорії 

3000 завдань різногорівня складностіВідповіді до письмовихзавданьСтворено провідними фахівцями України —експертами з розробки та оцінювання тестових завдань Створено провідними фахівцями України —експертами з розробки та оцінювання тестових завдань

Теоретичний матеріал10 тематичних тестів4 підсумкові тестиВідповіді до всіх завдань

6-е видання

Новинка

«ПОВНИЙ КУРС МАТЕМАТИКИ В ТЕСТАХ» — комплексна підготовка до ДПА і ЗНО

6-те видання

Новинка

«ПОВНИЙ КУРС МАТЕМАТИКИ В ТЕСТАХ» — 
комплексна підготовка до ДПА і ЗНО

6-те видання

Новинка

Створено провідними фахівцями України —
експертами з розробки та оцінювання тестових завдань

Теоретичний матеріал
10 тематичних тестів
8 підсумкових тестів
Відповіді до всіх завдань

Теорія і тести
Усі типи 
тестових завдань

Посібник має стати настільною книжкою вчителя математики 
для успішної підготовки учнів до тестування.

Л. В. Пекарська, методист кабінету фізико-
математичних предметів Рівненського ОІППО

На уроках математики учень повинен навчитися не лише застосовувати 
стандартні алгоритми та шаблони, а й міркувати, аналізувати, діяти 
в нестандартних ситуаціях. Підбірка завдань цього збірника дасть 
можливість розвинути ці якості в учня. 

І. В. Бєлінська, старший викладач кафедри 
природничо-математичної освіти 
Львівського ОІППО, вчитель математики 
вищої кваліфікаційної категорії 

«ПОВНИЙ КУРС МАТЕМАТИКИ В ТЕСТАХ» — 
комплексна підготовка до ДПА і ЗНО

3000 завдань різного
рівня складності
Відповіді до письмових
завдань

Створено провідними фахівцями України —
експертами з розробки та оцінювання тестових завдань

«Повний курс математики в тестах» — це не просто збірник задач, 
а система завдань, що дозволяє не тільки усвідомити сутність 
математичних понять, а й сформувати вміння думати.

І. С. Маркова, головний редактор журналу 
«Математика в школах України»

Унікальна добірка завдань, що дозволяє не тільки ефективно узагальнити 
вивчене, а й навчитися новому. 

І. О. Склярова, доцент Запорізького ОІППО,
кандидат педагогічних наук, вчитель-методист 

Теорія і тести
Усі типи 
тестових завдань

«ПОВНИЙ КУРС МАТЕМАТИКИ В ТЕСТАХ» — комплексна підготовка до ДПА і ЗНО

3000 завдань різногорівня складностіВідповіді до письмовихзавдань

Створено провідними фахівцями України —експертами з розробки та оцінювання тестових завдань

«Повний курс математики в тестах» — це не просто збірник задач, а система завдань, що дозволяє не тільки усвідомити сутність математичних понять, а й сформувати вміння думати.І. С. Маркова, головний редактор журналу «Математика в школах України»

Унікальна добірка завдань, що дозволяє не тільки ефективно узагальнити вивчене, а й навчитися новому. І. О. Склярова, доцент Запорізького ОІППО,кандидат педагогічних наук, вчитель-методист 

Теорія і тестиУсі типи тестових завдань

3000 завдань різногорівня складностіВідповіді до письмовихзавданьСтворено провідними фахівцями України —експертами з розробки та оцінювання тестових завдань Створено провідними фахівцями України —експертами з розробки та оцінювання тестових завдань

Теоретичний матеріал10 тематичних тестів4 підсумкові тестиВідповіді до всіх завдань

6-е видання

Новинка

Створено провідними фахівцями України —експертами з розробки та оцінювання тестових завдань

Теоретичний матеріал10 тематичних тестів4 підсумкові тестиВідповіді до всіх завдань

Теорія і тестиУсі типи тестових завдань

Посібник має стати настільною книжкою вчителя математики для успішної підготовки учнів до тестування.Л. В. Пекарська, методист кабінету фізико-математичних предметів Рівненського ОІППОНа уроках математики учень повинен навчитися не лише застосовувати стандартні алгоритми та шаблони, а й міркувати, аналізувати, діяти в нестандартних ситуаціях. Підбірка завдань цього збірника дасть можливість розвинути ці якості в учня. І. В. Бєлінська, старший викладач кафедри природничо- математичної освіти Львівського ОІППО, вчитель математики вищої кваліфікаційної категорії 

3000 завдань різногорівня складностіВідповіді до письмовихзавданьСтворено провідними фахівцями України —експертами з розробки та оцінювання тестових завдань Створено провідними фахівцями України —експертами з розробки та оцінювання тестових завдань

Теоретичний матеріал10 тематичних тестів4 підсумкові тестиВідповіді до всіх завдань

6-е видання

Новинка

«ПОВНИЙ КУРС МАТЕМАТИКИ В ТЕСТАХ» — комплексна підготовка до ДПА і ЗНО

6-те видання

Новинка

Створено провідними фахівцями України —
експертами з розробки та оцінювання тестових завдань

Теоретичний матеріал
10 тематичних тестів
4 підсумкові тести
Відповіді до всіх завдань

Теорія і тести
Усі типи 
тестових завдань

Посібник має стати настільною книжкою вчителя математики 
для успішної підготовки учнів до тестування.

Л. В. Пекарська, методист кабінету фізико-
математичних предметів Рівненського ОІППО

На уроках математики учень повинен навчитися не лише застосовувати 
стандартні алгоритми та шаблони, а й міркувати, аналізувати, діяти 
в нестандартних ситуаціях. Підбірка завдань цього збірника дасть 
можливість розвинути ці якості в учня. 

І. В. Бєлінська, старший викладач кафедри 
природничо-математичної освіти 
Львівського ОІППО, вчитель математики 
вищої кваліфікаційної категорії 

«ПОВНИЙ КУРС МАТЕМАТИКИ В ТЕСТАХ» — комплексна підготовка до ДПА і ЗНО

3000 завдань різногорівня складностіВідповіді до письмовихзавдань

Створено провідними фахівцями України —експертами з розробки та оцінювання тестових завдань

«Повний курс математики в тестах» — це не просто збірник задач, а система завдань, що дозволяє не тільки усвідомити сутність математичних понять, а й сформувати вміння думати.І. С. Маркова, головний редактор журналу «Математика в школах України»

Унікальна добірка завдань, що дозволяє не тільки ефективно узагальнити вивчене, а й навчитися новому. І. О. Склярова, доцент Запорізького ОІППО,кандидат педагогічних наук, вчитель-методист 

Теорія і тестиУсі типи тестових завдань

3000 завдань різногорівня складностіВідповіді до письмовихзавданьСтворено провідними фахівцями України —експертами з розробки та оцінювання тестових завдань Створено провідними фахівцями України —експертами з розробки та оцінювання тестових завдань

Теоретичний матеріал10 тематичних тестів4 підсумкові тестиВідповіді до всіх завдань

6-е видання

Новинка

Створено провідними фахівцями України —експертами з розробки та оцінювання тестових завдань

Теоретичний матеріал10 тематичних тестів4 підсумкові тестиВідповіді до всіх завдань

Теорія і тестиУсі типи тестових завдань

Посібник має стати настільною книжкою вчителя математики для успішної підготовки учнів до тестування.Л. В. Пекарська, методист кабінету фізико-математичних предметів Рівненського ОІППОНа уроках математики учень повинен навчитися не лише застосовувати стандартні алгоритми та шаблони, а й міркувати, аналізувати, діяти в нестандартних ситуаціях. Підбірка завдань цього збірника дасть можливість розвинути ці якості в учня. І. В. Бєлінська, старший викладач кафедри природничо- математичної освіти Львівського ОІППО, вчитель математики вищої кваліфікаційної категорії 

3000 завдань різногорівня складностіВідповіді до письмовихзавданьСтворено провідними фахівцями України —експертами з розробки та оцінювання тестових завдань Створено провідними фахівцями України —експертами з розробки та оцінювання тестових завдань

Теоретичний матеріал10 тематичних тестів4 підсумкові тестиВідповіді до всіх завдань

6-е видання

Новинка

«ПОВНИЙ КУРС МАТЕМАТИКИ В ТЕСТАХ» — комплексна підготовка до ДПА і ЗНО

6-те видання
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КРАЩИЙ ВИБІР 
для підготовки 
ДО ТЕСТУВАННЯ

рятівник  2.0
СЕРІЯ Інтернет-

підтримка

В. А. Дергачов

Означення, властивості та ознаки геометричних
 фігур

 
 
Геометричні фігури та співвідношення між
їхніми елементами

 Формули для обчислення площ і об’ємів
 Перетворення фігур та їхні властивості
Елементи векторної алгебри 

В ОЗНАЧЕННЯХ, ТАБЛИЦЯХ I СХЕМАХ

  кинві тяр
0. 2  кинві тяр
0. 2

7
11

7
11Вирушаючи у плавання океаном знань, згадай про 

довідки цієї серії. Посібники користуються постійним 
підвищеним попитом і витримали понад дісять видань. 
Вони розроблені таким чином, щоб можна було повто-
рити вивчене, системизувати й узагальнити знання
з будь-якого предмета шкільного курсу.

· Алгебра і початки аналізу· Англійська мова· Біологія· Всесвітня історія· Географія· Геометрія· Економіка· Інформатіка
 Історія України· · Німецька мова· Правознавство· Російська мова· Українська мова· Фізика· Французька мова· Хімія

Геометрiя 

НАВЧА ОДИЧНА ЛІТЕРАТУРА

У С І  К Н И Г И  Т У Т !
 ranok.com.ua
 e-ranok.com.ua
 pochta@ranok.com.ua
 (057) 727-70-90

Інтернет-
підтримка

В. А. Дергачов

Означення, властивості та ознаки геометричних
 фігур

 
 
Геометричні фігури та співвідношення між
їхніми елементами

 Формули для обчислення площ і об’ємів
 Перетворення фігур та їхні властивості
Елементи векторної алгебри 

В ОЗНАЧЕННЯХ, ТАБЛИЦЯХ I СХЕМАХ

  кинві тяр
0. 2  кинві тяр

7
11

Геометрiя 

СХВАЛЕНО
Д Л Я  В И К О Р И С Т А Н Н Я
У ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ
С Е Р Е Д Н Ь О Ї  О С В І Т И




