
ТЕМА: Ірраціональні рівняння 

 

Мета ‒ удосконалення вмінь і навичок розв’язувати ірраціональні 

рівняння, систематизувати знання про методи розв’язання ірраціональних 

рівнянь, розвиток культури математичних записів, логічного мислення, 

виховання працелюбності, наполегливості, самостійності, прагнення до 

самоосвіти. 

 

Формування компетентностей: 
Предметна: формування сукупності знань, вмінь та навичок розв’язання 

ірраціональних рівнянь; 

Процедурна: здатність розв’язувати типові завдання, використовуючи 

необхідний алгоритм;  

Логічна: володіння дедуктивним методом мислення; 

Уміння вчитися впродовж життя: вміння визначати мету навчальної 

діяльності, підбирати й застосовувати потрібні знання та способи діяльності 

для досягнення цієї мети. 

 

Теоретичні відомості 
Рівняння, в яких під знаком кореня міститься змінна (невідома), 

називають ірраціональними. 

Наприклад:  0323 х ,  х = xх  — ірраціональні рівняння. 

Розв’язування ірраціональних рівнянь ґрунтується на приведенні їх за 

допомогою деяких перетворень до раціонального рівняння. Як правило, це 

досягається піднесенням обох частин ірраціонального рівняння до одного і 

того самого степеня (інколи декілька разів). 

Якщо обидві частини рівняння піднести до непарного степеня, то 

отримане рівняння є рівносильним даному. 

При піднесенні обох частин рівняння до парного степеня одержане 

рівняння може мати корені, що не задовольняють даному рівнянню. Такі 

корені називаються сторонніми для даного рівняння. (Це відбувається тому, 

що із рівності парних степенів двох чисел не слідує рівність цих чисел). 

Наприклад: (-5)2 = 52, але (-5) ≠ 5. 

Тому слід обов’язково робити перевірку одержаних коренів або 

знаходити ОДЗ (область допустимих значень), врахувавши вирази зі 

змінними. 

 

 

Приклади розв’язування завдань 
Приклад 1. Розв'яжіть рівняння  

1) 1х = – 3. 

2) 412 x . 



1) Рівняння 1х = – 3 не має коренів, так як радикал з парним 

показником 1х  не може бути від’ємним. 

2) Для розв’язання рівняння 412 x  піднесемо обидві частини 

рівняння до квадрату: 

  2
2

412 x ; 

1612 x ; 

152 x ; 

2

15
x ; 

5,7x . 

Відповідь: 7,5. 

 

Приклад 2. Розв’язати рівняння 2х =2–х .  

Розв’язання. Знайдемо ОДЗ: 

1) ;02  x  ;2 x                                      2) ;02 x  ;2x  

 

 

Піднесемо обидві частини рівняння до квадрату: 

 22х = (2 – х)2;  

х–2= 4– х+х2;   

х2–6х+6=0;  

х=2 або х=3. 

Отже, коренем рівняння, врахувавши ОДЗ буде число 2. 

Можна скористатися перевіркою:  

1) 22   = 2 – 2;  

2) 23  ≠ 2 – 3.  

Відповідь: 2. 

 

Приклад 3. Розв’яжіть рівняння 62 х  = 5 – 4х . 

Розв’язання. Обидві частини рівняння піднесемо до квадрата. 

Одержимо 

2х–6=25–10 4х +x+4 , 

або після перетворення 

10 4х =35–х. 

Знову піднесемо до квадрата обидві частини рівняння: 

100(х+4)=(35–х)2; 

100х+400=x2–70x+1225; 

x2–170x+825=0; 

звідси х1=5, х2=165. 

Знайдемо ОДЗ, розглядаючи всі вирази, що містять змінну  

1) 3;62;062  xxx ; 

2 

Рис.13 



2) 4;04  xx ; 

3) 35;035  xx . 

 

 

 

 

 

 

Враховуючи ОДЗ , можна зробити висновки щодо розв’язків 

ірраціонального рівняння. Отже, х=5. 

Або можна виконати перевірку 

 1) 652  = 4 =2,  5– 45 =5–3=2; 

2) 61652  ≠5– 4165 .  

Відповідь: 5. 

 

Приклад 4. Розв’яжіть рівняння 3 8 х + 3 1х =3. 

Розв'язання. Піднесемо до куба обидві частини рівняння і одержимо: 

8–x+3( 3 8 х )2· 3 1х +3 3 8 х ( 3 1х )2+x+l=27, 

3 3 8 х 3 1х ( 3 8 х + 3 1х )=18. 

За умовою 3 8 х + 3 1х =3, тому 

3 3 8 х 3 1х ·3=18, 
3 8 х 3 1х =2, 

х2–7х= 0. 

Звідси х=0, х=7. 

Перевіркою впевняємося, що обидва корені є коренями даного 

рівняння.  

Відповідь: 0; 7. 

 

 

Приклад 5. Розв'яжіть рівняння х2 + 3х – 18 + 4 632  хх  = 0 .  

Розв'язання. Нехай 632  хх =t, t>0,  

тоді х2+3х–18=t2–12  

і дане рівняння стане таким: t2–12+4t=0, 

звідси t1=–6, t2=2. 

1) 632  хх = –6    – розв’язків немає. 

2) 632  хх =2, 

х2+3х–6=4, 

х2+3x–10=0, 

звідси х= –5 або х=2. 

Перевірка показує, що –5 і 2 — корені.  

Відповідь: –5; 2. 

 

-4 3 35 

Рис.14 



 

Варіанти завдань 

Варіант 1 

Розв’яжіть рівняння: 

1. 552 х ; 

2. 17  хх ; 

3. хх 254  ; 

4. 235  хх ; 

5. 2327  ххх ; 

6. 311122  хх . 

 

 

Варіант 2 

Розв’яжіть рівняння: 

1. 332 х ; 

2. ххх  2782 2
; 

3. 44  хх ; 

4. 6933  хх ; 

5. ххх  42129 ; 

6. 03932532 22  хххх .

 

 

Варіант 3 
Розв’яжіть рівняння: 

1. 332 х ; 

2. хх 3113  ; 

3. 924  хх ; 

4. 455  хх ; 

5. 1234  ххх ; 

6. 034  хх . 

 

 

Варіант 4 

Розв’яжіть рівняння: 

1. 513 х ; 

2. хх 2332  ; 

3. 64  хх ; 

4. 4232  хх ; 

5. ххх 2443  ; 

6. 39242 22  хх . 

 

 

Варіант 5 

Розв’яжіть рівняння: 

1. 113 х ; 

2. 44  хх ; 

3. хх  532 ; 

4. 1542  хх ; 

5. 4123  ххх ; 

6. 12822 22  хххх . 

Варіант 6 
Розв’яжіть рівняння: 

1. 113 х ; 

2. хх  115 ; 

3. хх 2332  ; 

4. 3253  хх ; 



5. ххх  7232 ; 6. 3222  хх . 

 

Варіант 7 
Розв’яжіть рівняння: 

1. 14 х ; 

2. 513142 2  ххх ; 

3. 232  хх ; 

4. 332  хх ; 

5. 2792311  хххх

6. 8222  хххх . 

 

Варіант 8 
Розв’яжіть рівняння: 

1. 24 х ; 

2. 57  хх ; 

3. хх  132 ; 

4. 8131  хх ; 

5. 0554598  хххх

; 

6. 2152153 22  хххх . 

 

Варіант 9 
Розв’яжіть рівняння: 

1. 24 х ; 

2. ххх  2242 ; 

3. хх 2913  ; 

 

4. 235  хх ; 

5. хххх 3522332  ; 

6. 
22 341132 хххх  . 

Варіант 10 
Розв’яжіть рівняння: 

1. 43 х ; 

2. 725 2  хх ; 

3. хх 3113  ; 

4. 22384  хх ;  

5. ххх 583  ; 

6. 123152105 22  хххх

 


