
КНИЖКОВА ПОЛИЦЯ 
 

Упевнені, що вчителів математики, учнів, студентів математичних та педагогічних 
спеціальностей зацікавить нова ґрунтовна книга, присвячена роботі з математично обдарова-
ною учнівською молоддю: Математичні олімпіади школярів України: 2001-2006 рр./ 
В. М. Лейфура, І. М. Мітельман, В. М. Радченко, В. А. Ясінський. — Львів: Каменяр, 2008. 
— 348 с. (рекомендовано до видання Вченою радою Інституту математики НАН України, 
протокол №10 від 2 жовтня 2007 р.).  

Цей навчально-методичний посібник є органічним продовженням попередньої роботи 
цього ж колективу авторів — книги “Математичні олімпіади школярів України: 1991-2000 
рр.”, виданої в 2003 році. 

 

 
 
 
Книга відкривається вступним словом “До юних математиків” директора Інституту 

математики НАН України, лауреата Державної премії України, академіка НАН України Ана-
толія Михайловича Самойленка. 

  
ДО ЮНИХ МАТЕМАТИКІВ 
 
Математика — одна з найдавніших наук, яка в 

процесі свого розвитку впевнено стверджувалася як засіб 
пізнання закономірностей навколишнього світу. 

Усі визначні науково-технічні досягнення минулого 
сторіччя: атомна енергетика, космічні польоти, винахід 
квантових генераторів, дистанційне керування, створення 
швидкодіючих потужних електронно-обчислювальних 
машин, раціональне планування в економіці та ін. — були 
здійснені завдяки використанню математичних методів. 

Сфера дії сучасної математики невпинно 
розширюється і стає нині майже неосяжною. Про 
математику досить давно говорять і як про науку, що 
обслуговує не лише природничі, але й гуманітарні галузі 
знань: бурхливо розвиваються такі перспективні дисципліни як математичні лінгвістика, 
психологія, правознавство тощо. “Ніякої вірогідності немає в тих науках, у яких не можна 
застосувати котроїсь із математичних наук, і в тому, що не має зв’язку з математикою”, — ця 



думка геніального Леонардо да Вінчі видається особливо співзвучною саме нашому часові. 
Справді, математика стала універсальною мовою й універсальним інструментом науки. Сві-
дченням універсальності математики є те, що її структури, схеми міркувань, сформовані в 
надрах математичної науки, часто виявляються однаково придатними й ефективними, на-
приклад, у фізиці, біології, медицині, соціології. Що ж до сучасної економіки, то вона широ-
ко застосовує математичний апарат у макроекономічному та мікроекономічному аналізі, а її 
невіддільними складовими стали такі фактично математичні дисципліни як економетрика, 
фінансова та актуарна математика. Принагідно зауважимо, що хоча Нобелівська премія і не 
присуджується в галузі математики, проте серед її лауреатів є чимало математиків, які здо-
були цю нагороду за дослідження економічних процесів потужними математичними метода-
ми. Сама математика також не стоїть на місці, у ній невпинно виникають усе нові й нові роз-
діли та напрями. 

Зрозуміло, що внутрішній розвиток сучасної математики, скарбниця важливих та за-
хоплюючих задач, які виникають під час фундаментальних та прикладних досліджень, вима-
гають постійного притоку молодих творчих сил. Нашій державі потрібні тисячі фахівців, на-
уковців різних спеціальностей, котрі професійно володіють математичними методами. Це є 
однією з багатьох причин необхідності всілякого розвитку різноманітних форм змагань юних 
математиків, які спонукають здібну молодь до поглибленого вивчення нашої прекрасної нау-
ки. Математика — наука молодих. Історія знає численні вражаючі приклади, коли таємниці 
математики підкорялися дослідникам майже юного віку. Згадаємо тут великого Ньютона, 
якому не було й 20 років, коли він сформулював закон всесвітнього тяжіння. На час відкрит-
тя своїх чотирьох основних рівнянь електродинаміки славетному Максвеллу виповнилось 
лише 19 років. У першій шерензі фундаторів сучасного обличчя математичної науки і леген-
дарний французький учений Галуа, який отримав свої видатні алгебраїчні результати у віці 
до 20 років, і сьогодні немає жодного математика, котрий не знав би терміни: “групи Галуа”, 
“поля Галуа”, “теорія Галуа” тощо. Видатний український математик і фізик-теоретик Мико-
ла Миколайович Боголюбов був зарахований до аспірантури в 1924 р., коли йому не випов-
нилося і 15 років. Через чотири роки роботу М. М. Боголюбова було відзначено нагородою 
на конкурсі в Італії, а ще через шість років він став одним із перших в Україні докторів фізи-
ко-математичних наук. Нагадаємо читачам, що саме академік М. М. Боголюбов у повоєнні 
роки сприяв відновленню проведення в Києві математичних олімпіад. 

Отже, бачимо, покликання до математики і математичні здібності часто проявляються 
в досить ранньому віці, а тому математична творчість є можливою вже під час навчання в 
школах, ліцеях, гімназіях, колегіумах. Насамперед, шлях до математичної науки для учнівсь-
кої молоді пролягає через розв’язування складних та оригінальних задач. Кожне математич-
не дослідження — як теоретичного, так і прикладного характеру, — складається з 
розв’язування окремих задач, і ці задачі не зводяться до простого використання відомих ал-
горитмів, а вимагають саме творчої роботи думки, кмітливості. спостережливості. Не менш 
важливим чинником є інтуїція: спочатку вгадати, передбачити правильну відповідь, а потім 
довести — за таким принципом у математиці зроблено не одне відкриття. Ось чому з точки 
зору професійної математики доцільно залучати учнів до задач, які, з одного боку спирають-
ся на шкільний курс, а з іншого — потребують неабияких прояв фантазії, гнучкості мірку-
вань, схильності до аналізу, синтезу ідей. 

Саме такі задачі подаються на сторінках книги, яку ви, шановні читачі, тримаєте у 
своїх руках. Посібник є унікальною систематичною колекцією задач, які пропонувались на 
олімпіадах різного рівня протягом 2001-2006 рр. Книга містить задачі Всеукраїнської олімпі-
ади юних математиків (від районного до заключного етапу), задачі відкритих олімпіад, які 
проводились Рішельєвським ліцеєм при Одеському національному університеті імені 
І. І. Мечникова, задачі відбіркових турів кандидатів до команди України на Міжнародні ма-
тематичні олімпіади, задачі, що пропонувались на Міжнародних математичних олімпіадах, 
учасником яких, починаючи з 1992 р. (з 1993 р. — офіційним учасником), є Україна. Наведе-
но майже 800 красивих задач з відповідями, вказівками, розв’язаннями. Утім, не поспішайте 
зазирнути до розділу розв’язань, працюючи над якоюсь задачею. Якщо задача підкориться 
вам, то винагородою буде радість відкриття. Можливо, у цей момент ви і здолаєте першу 
сходинку на тернистому шляху до математичного Олімпу, до складної, але чарівної професії 
математика. 



Упевнений, що книга принесе задоволення і чимало користі не тільки тим, хто омріює 
олімпіадні успіхи чи кар’єру математика, але й тим, хто прагне стати висококваліфікованим 
інженером, хіміком, біологом, економістом, психологом, мовознавцем, мистецтвознавцем 
тощо. Зверну увагу й на те, що чимало задач може бути використано абітурієнтами під час 
підготовки до вступних іспитів. Посібник буде незамінним для викладачів математиків, кері-
вників математичних гуртків, науковців, студентів математичних та педагогічних спеціаль-
ностей, методичних працівників, організаторів олімпіад різних рівнів — для всіх причетних 
до роботи з математично обдарованою молоддю. 

Автори книги — відомі українські математики та викладачі, котрі мають величезний 
досвід роботи на Всеукраїнських та Міжнародних олімпіадах, невтомні ентузіасти проведен-
ня різноманітних математичних змагань — зробили чудовий подарунок усім шанувальникам 
математики з нагоди п’ятнадцятиріччя участі команд школярів України в Міжнародних ма-
тематичних олімпіадах. Автори присвячують свою роботу також і світлій пам’яті про видат-
ного українського математика та педагога члена-кореспондента НАН України професора 
Михайла Йосиповича Ядренка (1932-2004) — фундатора Всеукраїнських олімпіад юних ма-
тематиків, багаторічного Голови журі цієї олімпіади. Нові покоління захопленої математи-
кою обдарованої молоді — школярів і студентів — найкраще вшанування цієї визначної лю-
дини. 

Зичу яскравих успіхів юним математикам України, їхнім наставникам на всіх етапах 
численних олімпіад, конкурсів та турнірів. 
 
 
 
 
Директор Інституту математики 
Національної академії наук України, 
академік НАН України, 
лауреат Державної премії України      А. М. Самойленко 
  
 
 

 
 

 
 


