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Ç
а останнi десятирiччя функцiональнi рiвняння та нерiвностi про-
йшли переконливий шлях вiд епiзодичного появлення на олiмпi-

адах до обов’язкової складової завдань математичних змагань школярiв
i студентiв. Зокрема, задачi з такої тематики майже щороку пропоную-
ться на Мiжнародних та Всеукраїнських учнiвських математичних олiм-
пiадах. Переважна бiльшiсть цих задач входить до алгебраїчних роздiлiв
олiмпiадних завдань, iнколи — з певним «нашаруванням» основ матема-
тичного аналiзу (див., наприклад, [42], а також iншi матерiали Olympiad
Training Materials, The IMO Compendium Group, www.imomath.com) . . .

Матерiал посiбника передбачає досить високий рiвень пiдготовки уч-
нiв, якi працюватимуть з ним . . .

У книжцi мiститься 57 розiбраних задач, чимало вправ для органiза-
цiї самостiйної роботи. Запитання, на якими слiд помiркувати читачам,
мiстяться також i в текстi розв’язання задач та вiдповiдних зауважен-
нях. Окремi вправи не пов’язанi безпосередньо з доведенням вiд супро-
тивного, але впливають на формування потрiбних технiчних навичок,
роз’яснення важливих понять тощо.

Значна частина задачного матерiалу посiбника присвячена функцiо-
нальним рiвнянням, якi мiстять iтерацiї невiдомих функцiй, адже, як
свiдчить практика, такi типи задач традицiйно викликають затруднен-
ня в учнiв, навчальний досвiд яких не створює сприятливих умов для
вiльної роботи з такими функцiональними конструкцiями. До того ж,
розгляд функцiональних рiвнянь з iтерацiями створює мотивацiйне поле
для занурення до цiкавих та корисних теоретичних питань.

Майже для всiх задач i вправ вказується джерело запозичення (по-
силання на вiдповiднi публiкацiї, математичнi олiмпiади, турнiри та iн.).
Зрозумiло, що в деяких випадках визначити «первинне» походження за-
дач досить складно (усталеною практикою укладання завдань олiмпiад
є використання задач змагань, якi вiдбулись ранiше; унаслiдок цього за-
позичена задача iнколи отримує нове обличчя). Певнi задачi чи факти
взагалi набули характеру загальновiдомих. Ми вважаємо, що першочер-
говою метою посилання на математичний захiд, де пропонувалася зада-
ча, є надання методичних орiєнтирiв щодо її вiдносної складностi, мо-
жливостi й доцiльностi використання на аналогiчному рiвнi (наприклад,
пiд час пiдготовки учнiв до вiдповiдної олiмпiади, для проведення вiдбiр-
кових етапiв). У деяких випадках посилання дозволяють звернутися до
вiдповiдних олiмпiадних матерiалiв (книжок, статей, web-ресурсiв) для



ознайомлення з розв’язанням складних вправ, для пошуку альтернатив-
них розв’язань (останнє взагалi мусить стати обов’язковою складовою
пiдготовки до олiмпiад).

Для результативної роботи з посiбником учнi повиннi мати досвiд
розв’язування функцiональних рiвнянь, теоретичну та практичну пiдго-
товку в обсязi, наприклад, розповсюджених посiбникiв [2, 16, 41] (зверне-
мо особливу увагу на обов’язкове докладне ознайомлення учнiв з рiзними
аспектами теорiї функцiональних рiвнянь Кошi). Добре зарекомендува-
ла себе вiдома книжка [44]. Значний довiдковий матерiал та обширну
бiблiографiю мiстить монографiя [23].

Сподiваємось, що запропонований навчально-методичний посiбник
стане в пригодi вчителям математики, керiвникам математичних гур-
ткiв, студентам математичних та педагогiчних спецiальностей, а також
учням, якi готуються до математичних олiмпiад, турнiрiв, конкурсiв Ма-
лої академiї наук.
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