
Показникові рівняння та методи їх розв'язування 

 1)Актуалізація опорних знань 

Якщо подивитися де застосовується тема «Показникова функція», то ми 

будемо дуже здивовані, тому що багато процесів в науці та повсякденному 

житті описується показниковою функцією. 

Ось деякі з Нобелівських лауреатів, які отримали премію за дослідження в 

області фізики з використанням показовою функції: 

П'єр Кюрі - 1903 р., Річардсон Оуен - 1928 р., Ігор Тамм - 1958 р., Луїс 

Альварес - 1968 р., Альфвен Ханнес - 1970 р., Роберт Вільсон Вудро - 1978 р. 

Показникова функція t
N 5 описує зростання кількості бактерій, де N – число 

колоній бактерій в момент часу t, а t – час розмноження. І таких прикладів 

можна навести багато з різних галузей науки. 

Ви, напевно, помічали, що якщо зняти киплячий чайник з вогню, то 

спочатку він швидко остигає, а потім охолодження йде набагато повільніше. 

Справа в тому, що швидкість охолодження пропорційна різниці між 

температурою чайника і температурою навколишнього середовища. Чим 

менше стає ця різниця, тим повільніше остигає чайник. Якщо спочатку 

температура чайника дорівнювала Т0, а температура повітря T1, то через t 

секунд температура Т чайника виразиться формулою: 

T=(T1-T0)e
-kt

+T1,  

де k - число, що залежить від форми чайника, матеріалу, з якого він 

зроблений, і кількості води, яка в ньому знаходиться. 

Ось чому необхідно дуже добре знати, що таке показникова функція і 

як її можна застосовувати 

2)Засвоєння нових знань 

Одним з основних методів розв'язування показникових рівнянь полягає в 

тому, що рівняння за допомогою рівносильних перетворень намагаються 

звести до виду  

,   

Останнє рівняння рівносильне рівнянню: 

 

Приклад 1. Розв'язати рівняння:  

 



Відповідь. -1. 

  

Приклад 2. Розв'язати рівняння:  

Дане рівняння коренів немає, оскільки ліва частина  для всіх , а права -

36<0. 

Відповідь. коренів немає. 

 Якщо в лівій і правій частинах показникового рівняння стоять тільки 

добутки, частки, корені або степені, то доцільно за допомогою основних 

формул спробувати записати обидві частини рівняння як степені з однією ос-

новою.  

Якщо в одній частині показникового рівняння стоїть число, а в іншій всі 

члени містять вираз виду  (показники степенів відрізняються тільки 

вільними членами), то зручно в цій частині рівняння винести за дужки 

найменший степінь а. 

Приклад 3. Розв'язати рівняння:  

 

Відповідь. 2. 

Для розв'язування більш складних показникових рівнянь найчастіше 

використовують заміну змінної або властивості відповідних функцій. 

Зауважимо, що всі рівносильні перетворення рівняння завжди виконуються 

на його області допустимих значень (тобто на спільній області визначення 

для всіх функцій, які входять до запису цього рівняння). Але в показникових 

рівняннях найчастіше областю допустимих значень (ОДЗ) є множина всіх 

дійсних чисел. У цих випадках, як правило, ОДЗ явно не знаходять і не 

записують до розв'язання рівняння (див. нижче приклади). Але якщо в 

процесі розв'язування показникових рівнянь рівносильні перетворення 

виконуються не на всій множині дійсних чисел, то в цьому випадку 

доводиться згадувати про ОДЗ 



Приклад 6. Розв'язати рівняння: 

 

Для перетворення рівняння згадаємо, що всі формули можна 

використовувати як зліва направо, так і справа наліво, наприклад, для лівої 

частини цього рівняння скористаємося тим, що  

Відповідь. 1. 

  

Приклад 7. Розв'язати рівняння: 

  

Задане рівняння рівносильне рівнянням: 

  

Відповідь. 1. 

  

У лівій частині рівняння всі члени містять вирази виду  (показники 

степенів відрізняються тільки вільними членами). У цьому випадку зручно 

винести за дужки в лівій частині рівняння найменший степінь числа 3, 

тобто . 

Висновок: Для того, щоб розв’язати показникове рівняння або нерівність ми 

застосовуємо наступні методи: 

- Приведення рівняння до однієї основи; 

- Винесення загального множника за дужки; 

- Застосування властивостей степеня; 

- Метод заміни змінної (приведення рівняння до квадратного); 

- Графічний метод. 



 3) Домашнє завдання  конспект, §2 №49,51,60 (на пошту 

natkaaauch87@gmail.com) 


