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 ! Звернення до читача

Дорогий юний друже!
Перед	Вами	підручник	з	предмета	 «Математика».	Його	голо-

вне	призначення	—	допомогти	Вам	систематизувати,	розширити	
й	поглибити	знання	і	вміння,	які	необхідні	для	математичного	мо-
делювання	і	дослідження	процесів	і	явищ	за	допомогою	функцій,	
рівнянь	 та	 інших	математичних	 об’єктів,	 опанувати	 суміжними	
предметами	 (фізика,	 хімія,	 біологія	 тощо).	 І	 тим	 самим	упевни-
тись	у	могутності	математичних	методів	для	пізнання	навколиш-
нього	світу,	у	розв’язанні	різних	проблем.

Підручник	для	10	класу	складається	з	чотирьох	розділів.	Кож-
ному	розділу	передує	матеріал,	що	вивчався	раніше	і	необхідний	
для	вивчення	цього	розділу.	Його	подано	у	вигляді	таблиць.	Для	
забезпечення	готовності	до	вивчення	матеріалу	розділу	наводить-
ся	діагностичний	тест.

Розділи	підручника	поділено	на	параграфи,	які,	в	свою	чергу,	
розчленовані	на	пункти.	До	кожного	пункту	подано	контрольні	
запитання,	 що	 мають	 забезпечити	 активне	 засвоєння	 основних	
понять	і	фактів	у	їхньому	взаємозв’язку.

Викладення	навчального	матеріалу	у	кожному	пункті	структу-
роване	за	рівнями.	На	першому	рівні	(його	позначено	літерою	Б)	
викладаються	найголовніші	поняття,	 основні	факти	 теми,	 хоча,	
найчастіше,	без	формальних	доведень.	Цей	матеріал	є	базою	для	
подальшого	вивчення	теми,	більш	ґрунтовного	і	повного.	

На	другому	рівні	(його	позначено	літерою	О)	наводиться	більш	
повне	обґрунтування	попе	реднього	матеріалу,	його	розширення,	
наводяться	 приклади	 його	 застосування.	Матеріал	 на	 цих	 двох	
рівнях	повністю	забезпечує	оволодіння	предметом	згідно	з	вимо-
гами	програми	на	рівні	стандарту.	

Виклад	теоретичного	матеріалу	супроводжується	розв’язанням	
типових	задач	відповідного	рівня.	Початок	і	кінець	доведень	твер-
джень	та	розв’язань	прикладів	позначено	знаками		і	■.
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Система	 задач,	 вправ	 і	 контрольних	 запитань,	 наведених	 у	
підручнику,	має	три	рівні	складності:	перший	рівень	складності	
позначено	символом	«°»,	другий	не	має	позначень,	третій	позна-
чено	символом	«*».	

До	загальної	системи	задач	включено	вправи	на	повторення,	
що	мають	сприяти	готовності	опанування	наступним	матеріалом,	
збереженню	вмінь	і	навичок,	сформованих	при	вивченні	попере-
дніх	розділів.

Кожний	 розділ	 завершується	 матеріалом	 для	 підготовки	 до	
тематичного	 оцінювання,	 який	 складається	 із	 запитань	 для	 са-
моконтролю	 (з	 відповідями)	 та	 зразка	 тематичної	 контрольної	
роботи.	Для	повторення	і	систематизації	навчального	матеріалу	
розділу	наведено	відповідні	таблиці.	

Підручник	містить	вказівки	і	відповіді	до	задач,	а	також	пред-
метний	покажчик.

Читання	книги	не	 є	легкою	 справою.	Деякі	фрагменти	дове-
день	залишені	для	самостійного	опрацювання.	Не	минайте	їх!

Щиро бажаємо успіхів!
Колектив	авторів

Позначення для орієнтування  
в навчальному матеріалі

,	 	—	дві	сходинки	засвоєння	навчального	матеріалу
						—	зверніть	увагу	
	—	початок	розв’язання	задачі,	доведення	теореми
	—	кінець	розв’язання	задачі,	доведення	теореми
°	—	задачі	першого	рівня	складності
*	—	задачі	третього	рівня	складності

	 —	контрольні	запитання
	 —	графічні	вправи;	задачі
	 —	вправи	для	повторення
	 —	завдання	для	самоконтролю
	 —	тест	для	діагностики
	 —	межі	для	різних	типів	задач

!
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∃	 —	існує	об’єкт
∃!	 —	існує	єдиний	об’єкт
⇒	—	знак	логічного	сліду-

вання:	якщо	...,	то
⇔	—	 рівносильність:	 тоді	

і	тільки	тоді



 §16. Тригонометричні 
формули додавання 
та наслідки з них

У даному параграфі розглянемо велику групу фор-
мул, пов’язаних з тим, що поворот на кут α β+  можна 
реалізувати в результаті двох послідовних поворотів — 
на кут α і на кут β, та їхні застосування. 

1. Формули додавання
Формули зведення дозволяють вважати, що кути α і β 
належать проміжку [0; π]. Розглянемо на тригономе-
тричному колі точки Рα і Рβ, маючи на увазі, що векто-

ри OPα

 
 і OPβ

 
 утворюють кути α і β з віссю абсцис. Кут між вектора-

ми OPα

 
 і OPβ

 
 може дорівнювати α β− ,  якщо α ≥ β (рис. 339), 

β α− ,  якщо β > α (рис. 340). У будь-якому з цих випадків косинус 
цього кута дорівнює cos( ).α β−

Точки Рα і Рβ мають відповідно координати (cos α; sin α) 
і (cos β; sin β). Такі самі координати мають і вектори OPα

 
 і OPβ

 
. За 

означенням скалярного добутку, OPα

 
 ⋅ OPβ

 
 = OP OPα β α β α β
   

⋅ −( ) = −( )cos cos , 

OP OPα β α β α β
   

⋅ −( ) = −( )cos cos ,  оскільки OP OPα β

   
= = 1.
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Оскільки скалярний добуток векторів a x y


= ( )1 1;  і b x y


= ( )2 2;
виражається через їхні координати за формулою: 


ab x x y y= +1 2 1 2 , 

то маємо:
 OPα

 
⋅ OPβ

 
 = cosα cosβ + sinα sinβ.

Порівнявши одержані результати, матимемо:
 cos cos cos sin sin .α β α β α β−( ) = +

Косинус різниці двох кутів дорівнює сумі добутків ко-
синусів та синусів цих кутів.
Як наслідок, отримуємо формулу косинуса суми кутів:

 cos cos cos cos sin sin .α β α β α β α β+( ) = − −( )( ) = −( ) + −( )
З урахуванням парності косинуса і непарності синуса, одержи-

мо:
cos cos cos sin sin .α β α β α β+( ) = −

Косинус суми двох кутів дорівнює різниці добутків 
косинусів та синусів цих кутів.
Виведемо тепер формули синуса суми двох кутів. Скористав-

шись формулами зведення і косинуса різниці двох кутів, матиме-
мо:

 sin cos cosα β
π

α β
π

α β+( ) = − +( )





 = −






 −









 =

2 2

 = −





 + −






 = +cos cos sin sin sin cos cos sin .π

α β
π

α β α β α β
2 2

Отже,
 sin sin cos cos sin .α β α β α β+( ) = +

Синус суми двох кутів дорівнює добутку синуса пер-
шого кута на косинус другого плюс добуток косинуса 
першого кута на синус другого.
Для синуса різниці маємо:

 sin sin sin cos cos sin
sin cos cos

α β α β α β α β

α β

−( ) = + −( )( ) = −( ) + −( ) =

= − αα βsin .
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