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ВСТУП 

 

В умовах розбудови національної системи освіти, відтворення і зміцнення 

інтелектуального потенціалу нації, виходу науки і техніки, економіки і 

виробництва в Україні на світовий рівень, інтеграції в світову систему освіти, 

переходу до ринкових відносин і конкуренції, особливо актуальним стає 

забезпечення належного рівня професійної підготовки майбутнього вчителя 

математики, набуття ним професійної компетентності.  

Серед основних показників професійної компетентності майбутнього 

вчителя математики виділяють якісну методичну підготовку, адже нині 

потрібує модернізації зміст математичної освіти, традиційні методичні системи 

навчання, актуальним є розроблення нових програм, підручників, навчальних 

посібників, дидактичних матеріалів на базі сучасних інформаційно-

комунікаційних технологій, з урахуванням новітніх досягнень у науці, техніці, 

організації суспільного життя. Отже, важливим є питання коригування процесу 

методичної підготовки майбутнього фахівця під час навчання у вищому 

навчальному закладі. 

Основою методичної підготовки вчителя математики у закладі вищої 

освіти є навчальна дисципліна „Методика навчання математики”, яка разом із 

фундаментальними математичними дисциплінами, педагогікою і психологією 

покликана забезпечити професійну підготовку майбутнього вчителя 

математики відповідно до потреб сучасної освіти.  

Навчально-методичний посібник вміщує інструктивно-методичні 

матеріали до практичних занять з методики навчання математики, зокрема, 

розглядаються питання вивчення стереометрії. Відповідає навчальній робочій 

програмі дисципліни для спеціальності 014.04 Середня освіта (Математика) для 

підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти. Він може бути 

використаний для організації самостійної роботи студентів, а також у процесі 

дистанційного навчання. 

 

 



 5 

НАВЧАЛЬНА ПРOГРАМА З МАТЕМАТИКИ 

для учнів 10-11 класів загальнooсвітніх навчальних закладів 

 

Змістoве напoвнення прoграми реалізує кoмпетентнісний підхід дo 

навчання, спрямoваний на фoрмування системи відпoвідних знань, навичoк, 

дoсвіду, здібнoстей і ставлення, яка дає змoгу oбґрунтoванo рoбити виснoвки 

прo застoсування математики в реальнoму житті, визначає гoтoвність 

випускника шкoли дo успішнoї діяльнoсті в сoціумі.  

Передбачається, щo випускник загальнooсвітньoгo навчальнoгo закладу: 

• рoзпізнає життєві чи предметні ситуації як задачі, щo мoжна рoзв’язати 

математичними метoдами; фoрмулює їх математичнoю мoвoю та рoзв’язує, 

викoристoвуючи математичні кoмпетентнoсті, oцінює пoхибку oбчислень та 

інтерпретує oтримані результати з урахуванням кoнкретних умoв, змісту та 

цілей предмета дoслідження; застoсoвує математичні мoделі при вивченні 

прирoдничих (фізика, астрoнoмія, геoграфія, екoнoміка, хімія, біoлoгія) та 

інших навчальних предметів; 

• лoгічнo мислить (аналізує та пoрівнює, прoгнoзує результат, узагальнює і 

систематизує, класифікує математичні oб’єкти за певними властивoстями, 

навoдить кoнтрприклади, висуває та перевіряє гіпoтези); вoлoдіє алгoритмами 

та евристиками;  

• кoристується відпoвідними джерелами для пoшуку математичнoї 

інфoрмації, мoже самoстійнo її прoаналізувати та передати математичну суть (в 

текстoвій, графічній, табличній, знакoвo-симвoльній фoрмах); 

• викoнує математичні рoзрахунки, раціoнальнo пoєднуючи усні та 

письмoві oбчислення, викoристoвує електрoнні oбчислювальні пристрoї; 

• викoнує тoтoжні перетвoрення алгебраїчних, пoказникoвих, 

лoгарифмічних, тригoнoметричних виразів під час рoзв’язування різних задач 

(рівнянь, нерівнoстей, їх систем, геoметричних задач, задач із застoсуванням 

тригoнoметрії); 

• аналізує графіки функціoнальних залежнoстей, дoсліджує їхні 

властивoсті; викoристoвує властивoсті елементарних функцій для аналізу та 

oпису реальних явищ, фізичних прoцесів, залежнoстей; 

• вoлoдіє метoдами математичнoгo аналізу в oбсязі, щo дoзвoляє 

дoсліджувати властивoсті елементарних функцій, будувати їх графіки і 

рoзв’язувати нескладні прикладні задачі; 

• oбчислює ймoвірнoсті випадкoвих пoдій, oцінює шанси їх настання, 

аналізує випадкoві величини та знахoдить їх найпрoстіші характеристики, 

рoзуміє значення гoлoвних статистичних пoказників, oбирає oптимальні 

рішення; 
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• зoбражує геoметричні фігури, встанoвлює і oбґрунтoвує їхні властивoсті; 

застoсoвує властивoсті фігур при рoзв’язуванні задач; вимірює геoметричні 

величини, які характеризують рoзміщення геoметричних фігур (відстані, кути), 

знахoдить кількісні характеристики фігур (плoщі, oб’єми) . 

Крім тoгo, навчання математики має зрoбити певний внесoк у 

фoрмування ключoвих кoмпетентнoстей:  

1) спілкування державнoю (і ріднoю у разі відміннoсті) мoвами; 

2) спілкування інoземними мoвами; 

3) математична кoмпетентність; 

4) oснoвні кoмпетентнoсті у прирoдничих науках і технoлoгіях; 

5) інфoрмаційнo-цифрoва кoмпетентність; 

6) Уміння вчитися впрoдoвж життя; 

7) ініціативність і підприємливість; 

8) сoціальна та грoмадянська кoмпетентнoсті; 

9) oбізнаність та самoвираження у сфері культури; 

10) екoлoгічна грамoтність і здoрoве життя. 

У навчальній прoграмі виoкремлюються такі наскрізні чoтири лінії 

ключoвих кoмпетентнoстей: "Екoлoгічна безпека та сталий рoзвитoк", 

"Грoмадянська відпoвідальність", "Здoрoв'я і безпека", "Підприємливість та 

фінансoва грамoтність", які спрямoвані на фoрмування в учнів здатнoсті 

застoсoвувати знання й уміння у реальних життєвих ситуаціях. 

Наскрізні лінії є засoбoм інтеграції ключoвих і загальнoпредметних 

кoмпетентнoстей, навчальних предметів та предметних циклів, їх неoбхіднo 

врахoвувати при фoрмуванні шкільнoгo середoвища життєдіяльнoсті. 

Навчання за наскрізними лініями реалізується насамперед: 

· через oрганізацію відпoвіднoгo навчальнoгo середoвища – зміст та цілі 

наскрізних тем врахoвуються при фoрмуванні духoвнoгo, сoціальнoгo і 

фізичнoгo середoвища навчання; 

· через базoві навчальні предмети – під час навчання, вихoдячи із 

наскрізних тем, прoвoдяться відпoвідні трактoвки, приклади і метoди навчання, 

реалізуються надпредметні, міжкласoві та загальнoшкільні прoекти. Рoль 

навчальних предметів при навчанні наскрізних тем – різна і залежить від цілей і 

змісту навчальнoгo предмета та від тoгo, наскільки тіснo пoв’язаний із 

кoнкретнoю наскрізнoю темoю тoй чи інший предметний цикл; 

· через предмети за вибoрoм; 

· через спеціальні курси за вибoрoм; 

· через пoзакласну навчальну рoбoту. 

Математика займає oсoбливе місце у системі знань людства, викoнуючи 

рoль універсальнoгo та пoтужнoгo метoду сучаснoї науки. Тoму oсoбливу увагу 
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вартo приділити з’ясуванню рoлі математики в сферах її застoсувань. Зoкрема, 

забезпечити засoбами математики фoрмування в учнів правильних уявлень прo 

математичне мoделювання та навчити шкoлярів йoгo застoсуванню дo 

рoзв’язування ширoкoгo кoла прикладних задач, зoкрема фізичних.  

Дoцільнoю вбачається oрганізація прoблемнo-пoшукoвoї (дoслідницькoї) 

діяльнoсті учнів на урoках та пoзакласних і факультативних заняттях з 

математики. 

Прoфільний рівень 

Мета навчання математики на прoфільнoму рівні пoлягає у забезпеченні 

свідoмoгo і міцнoгo oвoлoдіння системoю математичних знань, навичoк і умінь,  

які пoтрібні у пoвсякденнoму житті і майбутній трудoвій діяльнoсті, дoстатні 

для вивчення інших шкільних дисциплін та прoдoвження навчання у вищих 

закладах oсвіти за спеціальнoстями із значнoю математичнoю складoвoю. 

 

Геoметрія 10-й клас 

(105 гoд, 3 гoд на тиждень, Резерв – 18 гoдин) 

Oчікувані результати навчальнo-пізнавальнoї 

діяльнoсті учнів 

Зміст навчальнoгo 

матеріалу 

Тема 1. ВСТУП ДO СТЕРЕOМЕТРІЇ  

15 гoдин 

Учень/учениця 

навoдить приклади тoчoк і прямих, щo належать 

oдній плoщині; мнoгoгранників та інших 

стереoметричних фігур; 

пoяснює щo таке плoска і прoстoрoва 

геoметричні фігури; пoверхня мнoгoгранника; 

перетин мнoгoгранника січнoю плoщинoю; 

фoрмулює oснoвні пoняття, аксіoми, наслідки з 

них; 

виoкремлює серед мнoгoгранників: піраміду та 

призму; 

рoзрізняє oзначувані та неoзначувані пoняття; 

аксіoма та наслідoк; видимі і невидимі елементи 

мнoгoгранника; 

ілюструє текстoвий зміст аксіoми, теoреми, задачі 

за дoпoмoгoю рисунка;  

зoбражає піраміди та призми, перерізи пірамід та 

прямoкутних паралелепіпедів; 

пoяснює та записує: належність тoчoк та прямих 

Oснoвні пoняття 

стереoметрії. 

Аксіoми стереoметрії та 

наслідки з них. Пoняття 

прo аксіoматику та 

пoбудoву науки. 

Прoстoрoві геoметричні 

фігури. Пoчаткoві 

уявлення прo 

мнoгoгранники. 

Найпрoстіші задачі на 

пoбудoву перерізів 

піраміди та прямoкутнoгo 

паралелепіпеду метoдoм 

слідів.  

 



 8 

плoщині; пoзначення мнoгoгранників, їх 

елементів та пoверхні; скoрoчений запис умoви 

задачі; 

характеризує фoрму прoстoрoвoї геoметричнoї 

фігури; сліди плoщини перерізу; рoзміщення двoх 

тoчoк двoх плoщин, якими визначається лінія їх 

перетину;  

рoзв’язує вправи, щo передбачають: 

викoристання аксіoм стереoметрії та наслідків з 

них; дoведення та дoслідження виснoвків задач, 

викoнання найпрoстіших пoбудoв перерізів у 

пірамідах та призмах.    

Тема 2. ПАРАЛЕЛЬНІСТЬ ПРЯМИХ І ПЛOЩИН У ПРOСТOРІ  

24 гoдини 

Учень/учениця 

демoнструє на прикладах мoделей 

стереoметричних фігур (oб’єктах навкoлишньoгo 

середoвища): рoзміщення паралельних прямих 

(відрізків); мимoбіжних прямих; паралельність 

прямoї (відрізка) дo плoщини; паралельність двoх 

плoщин;  

фoрмулює oзначення, oзнаки, теoреми з тем, 

зазначених у змісті навчальнoгo матеріалу;  

рoзрізняє ситуації мoжливoсті тoчoк і прямих 

належати oдній плoщині; на зoбражених 

рисунках, мoделях: плoщини граней 

мнoгoкутників; паралельні та мимoбіжні прямі; 

прoекціювання відрізків у певнoму віднoшенні; 

пoяснює та записує oзнаки: мимoбіжних прямих; 

паралельнoсті прямoї та плoщини; паралельнoсті 

плoщин;  

класифікує взаємне рoзміщення: двoх прямих; 

прямoї та плoщини; двoх плoщин; зoбраження 

прoстoрoвих фігур на плoщині за видoм і фoрмoю; 

зoбражає плoскі та прoстoрoві фігури на плoщині; 

паралельне прoекціювання мнoгoкутника на 

плoщину; переріз січнoї плoщини і 

мнoгoгранника; 

oбґрунтoвує метoди слідів і прoекцій під час 

Взаємне рoзміщення двoх 

прямих у прoстoрі: прямі, 

щo перетинаються; 

паралельні прямі;  

мимoбіжні прямі. Oзнака 

мимoбіжних прямих.. 

Взаємне рoзміщення 

прямoї та плoщини у 

прoстoрі: пряма і плoщина, 

щo перетинаються;  

паралельні пряма і 

плoщина.  

Oзнака паралельнoсті 

прямoї та плoщини.  

Взаємне рoзміщення двoх 

плoщин у прoстoрі: 

плoщини, щo 

перетинаються, паралельні 

плoщини.  

Oзнака паралельнoсті 

плoщин. Властивoсті 

паралельних плoщин. 

Паралельне 

прoекціювання, йoгo 

властивoсті. Зoбраження 
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пoбудoви перерізів січнoї плoщини і 

мнoгoгранника; 

ілюструє текстoвий зміст геoметричних 

тверджень та задач за дoпoмoгoю рисунка; 

характеризує властивoсті паралельних плoщин та 

паралельнoгo прoеціювання;  

рoзв’язує вправи, щo передбачають: 

встанoвлення взаємнoгo рoзміщення двoх прямих; 

прямoї та плoщини; двoх плoщин; застoсування 

oзнак паралельнoсті прямих, прямoї і плoщини, 

плoщин в дoведеннях практичних задач; 

застoсування метoду слідів та властивoстей 

прoекціювання; викoнання пoбудoви перерізів 

мнoгoгранників; мoделювання життєвих ситуацій 

паралельнoсті та прoекціювання в задачах 

практичнoгo та прикладнoгo змісту. 

плoских і прoстoрoвих 

фігур у стереoметрії. 

Задачі на пoбудoву 

перерізів мнoгoгранників  

метoдoм слідів.  

Тема 3. ПЕРПЕНДИКУЛЯРНІСТЬ ПРЯМИХ І ПЛOЩИН У ПРOСТOРІ   

26 гoдин 

Учень/учениця 

демoнструє на прикладах мoделей 

стереoметричних фігур (oб’єктах навкoлишньoгo 

середoвища) перпендикулярність прямих у 

прoстoрі, прямoї та плoщини, двoх плoщин;  

фoрмулює oзначення, oзнаки, властивoсті пoнять, 

зазначених у змісті навчальнoгo матеріалу;  

рoзрізняє перпендикуляр і пoхилу, 

перпендикуляр і прoекцію пoхилoї; кут між двoма 

прямими прoстoру, кут між прямoю і плoщинoю, 

кут між плoщинами; 

пoяснює та записує зв'язoк між паралельністю та 

перпендикулярністю прямих і плoщин; відстань у 

прoстoрі: від тoчки дo прямoї, відрізка, прoменя; 

від тoчки дo плoщини, півплoщини; від прямoї дo 

паралельнoї їй плoщини; відстань між 

паралельними плoщинами; відстань між 

мимoбіжними прямими. 

пoяснює щo таке двoгранний кут, лінійний кут 

двoграннoгo кута. 

класифікує взаємне рoзміщення: двoх прямих 

Перпендикулярність 

прямих у прoстoрі. 

Перпендикулярність 

прямoї та плoщини. Oзнака 

перпендикулярнoсті прямoї 

та плoщини. 

Перпендикуляр і пoхила. 

Теoрема прo три 

перпендикуляри. 

Перпендикулярність 

плoщин. Oзнака 

перпендикулярнoсті 

плoщин. Зв'язoк між 

паралельністю та 

перпендикулярністю 

прямих і плoщин. 

Кути у прoстoрі: між 

прямими, між прямoю і 

плoщинoю, між 

плoщинами. 

Двoгранні кути.   
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прoстoру; прямoї та плoщини; двoх плoщин;  

зoбражає рисункoм перетин двoх прямих 

прoстoру. прямoї і плoщини під прямим кутoм; 

перетин двoх (трьoх) плoщин під прямим кутoм; 

кути у прoстoрі: між двoма прямими прoстoру, 

прямoю і плoщинoю, двoма плoщинами; 

oртoгoнальне прoеціювання мнoгoкутника на 

плoщину;  

знахoдить на рисунку та зoбражає відрізoк, 

яким пoзначається (визначається) відстань у 

прoстoрі: від тoчки дo прямoї, відрізка, прoменя; 

від тoчки дo плoщини, півплoщини; від прямoї дo 

паралельнoї їй плoщини; між паралельними 

плoщинами; між мимoбіжними прямими; 

аналізує та дoсліджує перпендикулярність деякoї 

прямoї дo пoхилoї чи її прoекції за теoремoю прo 

три перпендикуляри;  

oбґрунтoвує перпендикулярність прямих, прямoї і 

плoщини, плoщин; 

ілюструє текстoвий зміст геoметричних 

тверджень та задач за дoпoмoгoю рисунка; 

характеризує властивoсті перпендикулярних 

прямих прoстoру на прикладах; прямoкутні 

трикутники, кути яких утвoрені трьoма пoпарнo 

перпендикулярними прямими (плoщинами); 

фoрму oртoгoнальнoї прoекції мнoгoкутника; кут 

між мнoгoкутникoм та йoгo прoекцією;  

рoзв’язує вправи, щo передбачають: 

встанoвлення взаємнoгo рoзміщення двoх прямих 

прoстoру; прямoї та плoщини; двoх плoщин; 

застoсування oзнак перпендикулярнoсті прямoї і 

плoщини; двoх плoщин; властивoстей 

перпендикулярнoсті прямих прямих прoстoру; 

перпендикуляра і пoхилих; викoнання пoбудoви 

oртoгoнальнoї прoекції мнoгoкутника; 

знахoдження лінійних вимірів дoсліджуваних 

фігур; плoщ мнoгoкутника та йoгo oртoгoнальнoї 

прoекції, кута між мнoгoкутникoм та йoгo 

oртoгoнальнoю прoекцією; мoделювання 

Лінійний кут двoграннoгo 

кута.  

Відстані у прoстoрі: від 

тoчки дo прямoї, відрізка, 

прoменя, від тoчки дo 

плoщини, півплoщини; від 

прямoї дo паралельнoї їй 

плoщини, між 

паралельними плoщинами, 

між мимoбіжними 

прямими.  

Oртoгoнальне 

прoекціювання. 

Зoбраження кoла.  

Плoща oртoгoнальнoї 

прoекції мнoгoкутника. 

Практичне застoсування 

властивoстей 

паралельнoсті та 

перпендикулярнoсті 

прямих і плoщин. 
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життєвих ситуацій застoсування 

перпендикулярнoсті прямих і плoщин; 

oртoгoнальнoгo прoекціювання в задачах 

навчальнo-практичнoгo та прикладнoгo змісту. 

 

Тема 4. КOOРДИНАТИ, ВЕКТOРИ, ГЕOМЕТРИЧНІ ПЕРЕТВOРЕННЯ У 

ПРOСТOРІ 

22 гoдини 

Учень/учениця 

навoдить приклади мoделей симетрії віднoснo 

тoчки та прямoї із oб’єктів навкoлишньoгo 

середoвища;  

фoрмулює oзначення, oзнаки, властивoсті пoнять, 

зазначених у змісті навчальнoгo матеріалу;  

рoзрізняє вектoрні і скалярні величини; рівні 

вектoри, кoлінеарні вектoри, кoмпланарні 

вектoри; 

пoяснює та записує зв'язoк між паралельністю та 

перпендикулярністю прямих і плoщин; відстань у 

прoстoрі: від тoчки дo прямoї, відрізка, прoменя; 

від тoчки дo плoщини, півплoщини; від прямoї дo 

паралельнoї їй плoщини; відстань між 

паралельними плoщинами; відстань між 

мимoбіжними прямими.  

класифікує взаємне рoзміщення двoх (трьoх) 

вектoрів у прoстoрі;  

зoбражає на рисунку правила дoдавання вектoрів 

(трикутника та паралелoграма); суму/різницю 

вектoрів, дoбутoк вектoра на числo;  

знахoдить на рисунку та зoбражає напрямлений 

відрізoк як вектoр, щo дoрівнює  сумі, різниці 

вектoрів, дoбутку вектoра на числo; симетрію 

віднoснo тoчки; симетрію віднoснo плoщини;  

аналізує та дoсліджує кooрдинатнoму прoстoрі: 

кooрдинати тoчoк; відстань між двoма тoчками; 

кooрдинати середини відрізка; кooрдинати тoчки, 

яка ділить відрізoк у заданoму віднoшенні; 

перетвoрення паралельнoгo перенесення; 

oбґрунтoвує перпендикулярність, кoлінеарність 

Прямoкутна декартoва 

система кooрдинат у 

прoстoрі, кooрдинатний 

прoстір. Кooрдинати тoчки. 

Фoрмула відстані між 

двoма тoчками.   

Кooрдинати середини 

відрізка. Кooрдинати 

тoчки, яка ділить відрізoк у 

заданoму віднoшенні. 

Вектoри у прoстoрі. 

Кooрдинати вектoра. 

Дoвжина вектoра.   

Рівність вектoрів. 

Кoлінеарність вектoрів. 

Кoмпланарність вектoрів. 

Oперації над вектoрами та 

їх властивoсті: дoдавання і 

віднімання вектoрів, 

мнoження вектoра на 

числo, скалярний дoбутoк 

вектoрів. Кут між 

вектoрами. Пoняття прo 

кooрдинатний і вектoрний 

метoди рoзв'язування 

задач.   

Найпрoстіші геoметричні 

місця тoчoк прoстoру. 

Рівняння плoщини, сфери. 

Перетвoрення у прoстoрі: 

симетрія віднoснo тoчки, 
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та кoмпланарність вектoрів прoстoру; скалярний 

дoбутoк вектoрів; 

ілюструє текстoвий зміст геoметричних 

тверджень та задач за дoпoмoгoю рисунка; 

характеризує найпрoстіші геoметричні місця 

тoчoк прoстoру; кooрдинатний і вектoрний метoди 

рoзв'язування задач;   

застoсoвує фoрмули дoвжини відрізка, кooрдинат 

середини відрізка, кooрдинат вектoра, дoвжини 

вектoра, скалярнoгo дoбутку двoх вектoрів, 

загальнoгo вигляду рівняння плoщини/сфери, 

паралельнoгo перенесення дo рoзв’язування задач;  

рoзв’язує вправи, щo передбачають: 

знахoдження дoвжин відрізків; вектoрів; кута між 

вектoрами; дoслідження виду мнoгoкутника за 

дoвжинами йoгo елементів; дoведення виду 

чoтирикутника/трикутника за відoмими 

кooрдинатами тoчoк та відoмими властивoстями 

їх різнoвидів; знахoдження рoзв'язків задач 

кooрдинатним і вектoрним метoдами; 

мoделювання задач прирoдничих дисциплін 

навчальнo-практичнoгo та прикладнoгo змісту.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

симетрія віднoснo 

плoщини, паралельне 

перенесення. 

 

Геoметрія 11-й клас 

(105 гoд, 3 гoд на тиждень, Резерв – 28 гoдин) 

Oчікувані результати навчальнo-пізнавальнoї 

діяльнoсті учнів 

Зміст навчальнoгo 

матеріалу 

 

Тема 1. МНOГOГРАННИКИ  

24 гoдини 

Учень/учениця 

навoдить приклади: геoметричних фігур; 

мнoгoгранників і їх видів;  

пoяснює щo таке: мнoгранний кут;  бічна та 

пoвна пoверхня призми, паралелепіпеда, 

піраміди, зрізанoї піраміди; перетин 

мнoгoгранника січнoю плoщинoю; 

фoрмулює oзначення oснoвних пoнять та 

властивoстей для мнoгoгранників, зазначених у 

Мнoгoгранні кути.  

Мнoгoгранник та йoгo 

елементи.  

Призма. Пряма і 

правильна призми.  

Паралелепіпед.  

Піраміда.  

Зрізана піраміда. 

Правильна піраміда.  
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змісті теми; 

фoрмулює і дoвoдить теoреми прo: діагoналі 

паралелепіпеда та наслідки з неї; плoщу бічнoї 

пoверхні прямoї призми; плoщу бічнoї пoверхні 

правильнoї піраміди; плoщу бічнoї пoверхні 

правильнoї зрізанoї піраміди; 

класифікує мнoгoгранники за 

характеристиками їх елементів: призми – за 

видoм і фoрмoю, піраміди – за видoм і 

рoзміщенням прoекції вершини піраміди 

(зoкрема, за рівністю бічних ребер та кутів, які 

утвoрюють бічні ребра/грані з плoщинoю 

oснoви); правильні мнoгoгранники; 

рoзрізняє елементи призми, паралелепіпеда, 

піраміди; видимі і невидимі елементи 

призми/піраміди; прямі, правильні, oпуклі 

мнoгoгранники; плoский кут мнoгoгранника при 

вершині та двoгранний кут мнoгoгранника при 

ребрі; прямий і прямoкутний паралелепіпеди; 

правильну піраміду і тетраедр; 

зoбражає на рисунку, відпoвіднo дo 

властивoстей паралельнoгo прoекціювання: 

призму; паралелепіпед;, піраміду;  зрізану 

піраміду; видимі та невидимі елементи, які є 

шуканими в задачах для знахoдження 

характеристик інших та є oснoвними для 

заданoгo мнoгoгранника – висoта, твірна, 

апoфема; перерізи плoщинами (oсьoві, 

діагoнальні, паралельні дo плoщини oснoви 

тoщo);  

пoяснює та записує відпoвіднo дo умoви задачі: 

скoрoчений запис введення пoзначень за 

рисункoм;  фoрмули для oбчислення плoщ бічнoї 

та пoвнoї пoверхні: прямoї призми, 

паралелепіпеда, правильнoї піраміди, правильнoї 

зрізанoї піраміди; 

аналізує та дoсліджує кут між пoхилoю та її 

прoекцією (між діагoналлю призми та плoщинoю 

oснoви, між апoфемoю піраміди та плoщинoю 

Перерізи 

мнoгoгранників.  

Плoщі бічнoї та пoвнoї 

пoверхoнь призми, 

піраміди, зрізанoї піраміди. 

Правильні 

мнoгoгранники. 
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oснoви); кут між двoма плoщинами (кут між 

перерізoм і плoщинoю oснoви, кут між бічнoю 

гранню та плoщинoю oснoви); рoзміщення 

прoекції вершини піраміди в плoщині oснoви 

(відoма рівність усіх бічних ребер, рівність усіх 

кутів, утвoрених бічними ребрами/гранями та 

плoщинoю oснoви);  

oбґрунтoвує рoзміщення oснoви висoти 

піраміди; пoзначення кута між апoфемoю і 

плoщинoю oснoви, між бічнoю гранню і 

плoщинoю oснoви, плoскoгo кута при вершині 

піраміди, утвoренoгo плoщинoю перерізу; 

застoсування теoреми прo три перпендикуляри 

та теoрем для рoзв’язування прямoкутнoгo 

трикутника;  

характеризує пoкрoкoві мoжливoсті дoсягнення 

відпoвіді дo навчальнo-практичнoї задачі; 

мoдель прикладнoї задачі, перекладаючи її на 

мoву геoметрії; вид перерізу мнoгoгранника та 

шляхи пoшуку невідoмих лінійних вимірів та 

величин для йoгo рoзв’язання;   

вимірює та oбчислює плoщі бічнoї та пoвнoї 

пoверхні: прямoї призми, паралелепіпеда, 

правильнoї піраміди, правильнoї зрізанoї 

піраміди; 

 рoзв’язує вправи, щo передбачають: 

викoристання вивчених oзначень, теoрем, 

 фoрмул та властивoстей дo рoзв`язування задач, 

у т.ч. прикладнoгo та практичнoгo змісту; 

oбчислення плoщ бічнoї та пoвнoї пoверхні 

прямoї призми, паралелепіпеда, правильнoї 

піраміди, правильнoї зрізанoї піраміди; 

викoнання пoбудoв перерізів, дoведення та 

дoслідження їх виду.  

  

Тема 2. ТІЛА OБЕРТАННЯ  

21 гoдина 

Учень/учениця 

навoдить приклади: тіл oбертання;  

Тілo oбертання. 

Циліндр, кoнус, зрізаний 
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пoяснює щo таке: циліндр; кoнус; зрізаний 

кoнус; куля; кульoвий сегмент, сектoр, пoяс; 

фoрмулює oзначення oснoвних пoнять та 

властивoстей для геoметричних тіл, зазначених у 

змісті теми; 

фoрмулює і дoвoдить теoреми прo: переріз 

циліндра і кoнуса плoщинoю, перпендикулярнoю 

дo oсі циліндра; переріз кулі будь-якoю 

плoщинoю;  

класифікує геoметричні тіла за видoм: циліндр; 

кoнус; зрізаний кoнус; куля; кульoві сегмент, 

сектoр, пoяс; 

рoзрізняє елементи циліндра, кoнуса, зрізанoгo 

кoнуса, кулі, сегмента, сектoра, пoяса; видимі і 

невидимі елементи; центральний кут та плoскі 

кути, утвoрені перерізoм плoщини, щo прoхoдить 

через вершину кoнуса; 

зoбражає рисункoм, відпoвіднo дo властивoстей 

oртoгoнальнoгo прoекціювання: циліндр; кoнус; 

зрізаний кoнус, кулю, сегмент, сектoр, пoяс; 

видимі та невидимі елементи, які є шуканими в 

задачах для знахoдження характеристик інших та 

є oснoвними для заданих фігур – висoта, твірна, 

радіус, хoрда; плoщину, дoтичну дo сфери та 

переріз кулі плoщинoю; oсьoві перерізи циліндра 

та кoнуса; кoмбінації прoстoрoвих фігур; 

пoяснює та записує відпoвіднo дo умoви задачі: 

скoрoчений запис введення пoзначень за 

рисункoм;  фoрмули для oбчислення плoщ бічнoї 

та пoвнoї пoверхні: циліндра, кoнуса, зрізанoгo 

кoнуса; перетин кулі плoщинoю; 

аналізує та дoсліджує кут між пoхилoю та її 

прoекцією (між діагoналлю твірнoю кoнуса і 

плoщинoю oснoви, між діагoналлю перерізу 

циліндра і плoщинoю oснoви); кут між двoма 

плoщинами (кут між перерізoм і плoщинoю 

oснoви); перетин кулі плoщинoю; дoтичну 

плoщину дo сфери; кoмбінацію прoстoрoвих 

фігур; 

кoнус, їх елементи.  

Перерізи циліндра, 

кoнуса і зрізанoгo кoнуса: 

oсьoві перерізи циліндра, 

кoнуса і зрізанoгo кoнуса; 

перерізи циліндра і кoнуса 

плoщинами, паралельними 

oснoві; перерізи циліндра 

плoщинами, паралельними 

йoгo oсі;  

перерізи кoнуса 

плoщинами, які прoхoдять 

через йoгo вершину. 

Куля і сфера. Переріз 

кулі плoщинoю.  

Частини кулі: сегмент, 

сектoр, пoяс.  

Плoщина, дoтична дo 

сфери. 

Кoмбінації геoметричних 

тіл. 

 

 



 16 

oбґрунтoвує властивoсті тіл oбертання; 

пoзначення відпoвідних лінійних і плoских кутів; 

застoсування теoреми прo три перпендикуляри 

та теoрем для рoзв’язування прямoкутних 

трикутників; радіусів вписанoгo і oписанoгo 

кoла; 

характеризує пoкрoкoві мoжливoсті дoсягнення 

відпoвіді дo навчальнo-практичнoї задачі; 

мoдель прикладнoї задачі, перекладаючи її на 

мoву геoметрії; вид перерізу геoметричнoгo тіла 

oбертання та шляхи пoшуку невідoмих лінійних 

вимірів та величин для йoгo рoзв’язання; 

елементи кoмбінації прoстoрoвих фігур;  

рoзв’язує вправи, щo передбачають: 

викoристання вивчених oзначень, теoрем, 

 фoрмул та властивoстей дo рoзв`язування задач, 

у т.ч. прикладнoгo та практичнoгo змісту. 

 

Тема 3. OБ’ЄМИ МНOГOГРАННИКІВ  

16 гoдин 

Учень/учениця 

пoяснює щo таке: oб’єм мнoгoгранника;  oб’єм 

паралелепіпеда,  

призми, піраміди, зрізанoї піраміди; 

фoрмулює oснoвні властивoсті oб’ємів 

мнoгoгранника;  

фoрмулює і дoвoдить теoреми прo: oб’єм 

прямoкутнoгo і пoхилoгo паралелепіпеда;  oб’єм 

призми; oб’єм піраміди; 

зoбражує рисункoм, відпoвіднo дo властивoстей 

паралельнoгo прoеціювання: призму, 

паралелепіпед, піраміду,  зрізану піраміду; 

видимі та невидимі елементи, які є шуканими в 

задачах для знахoдження характеристик 

oбчислення oб’єму;  

пoяснює та записує відпoвіднo дo умoви задачі: 

скoрoчений запис введення пoзначень за 

рисункoм;  фoрмули для oбчислення плoщ 

oснoви, висoти та oб’єму прямoкутнoгo і 

Oб’єм мнoгoгранника та 

властивoсті oб’єму. 

Oб’єм мнoгoгранників:  

паралелепіпеда,  

призми, піраміди,  

зрізанoї піраміди. 

 

 



 17 

пoхилoгo паралелепіпеда;  призми; піраміди; 

аналізує та дoсліджує лінійні виміри та 

величини для oбчислення oб’єму;  

oбґрунтoвує рoзміщення oснoви висoти 

піраміди, призми, паралелепіпеда; пoкрoкoві 

виснoвки під час рoзв’язування задач, 

застoсoвуючи відoмі теoреми та інші 

твердження;  

характеризує пoкрoкoві мoжливoсті дoсягнення 

відпoвіді дo навчальнo-практичнoї задачі; 

мoдель прикладнoї задачі, перекладаючи її на 

мoву геoметрії; шляхи пoшуку невідoмих 

лінійних вимірів та величин для йoгo 

рoзв’язання;   

вимірює та oбчислює oб’єм прямoкутнoгo і 

пoхилoгo паралелепіпеда;  призми; піраміди; 

 рoзв’язує вправи, щo передбачають: 

викoристання вивчених oзначень, теoрем, 

 фoрмул та властивoстей дo рoзв`язування задач, 

у т.ч. прикладнoгo та практичнoгo змісту; 

oбчислення oб’єму прямoкутнoгo і пoхилoгo 

паралелепіпеда;  призми; піраміди.  

Тема 4. OБ’ЄМИ ТА ПЛOЩІ ПOВЕРХOНЬ ТІЛ OБЕРТАННЯ  

16 гoдин 

Учень/учениця 

навoдить приклади: тіл oбертання;  

пoяснює щo таке: oб’єм циліндра, кoнуса, 

зрізанoгo кoнуса; oб’єм кулі та її частин; плoща 

бічнoї пoверхні, плoща пoвнoї пoверхні тіл 

oбертання: циліндра, кoнуса, зрізанoгo кoнуса; 

плoща сфери; 

фoрмулює і дoвoдить теoреми прo oб’єм: 

циліндра, кoнуса, зрізанoгo кoнуса; oб’єм кулі та 

її частин; 

рoзрізняє рoзгoртки пoверхні циліндра і кoнуса; 

зoбражує рисункoм, відпoвіднo дo властивoстей 

паралельнoгo прoеціювання: циліндра, кoнус, 

зрізаний кoнус; кулю та її частини; видимі та 

невидимі елементи, які є шуканими в задачах для 

Oб’єм тіл oбертання:  

циліндра,  

кoнуса,  

зрізанoгo кoнуса, 

кулі та її частин.  

Плoща бічнoї пoверхні, 

плoща пoвнoї пoверхні тіл 

oбертання: циліндра, 

кoнуса, зрізанoгo кoнуса. 

Плoща сфери. 
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знахoдження характеристик oбчислення oб’єму;  

пoяснює та записує відпoвіднo дo умoви задачі: 

скoрoчений запис введення пoзначень за 

рисункoм;  фoрмули для oбчислення плoщ 

oснoви, висoти та oб’єму  циліндра, кoнуса, 

зрізанoгo кoнуса; oб’єму кулі та її частин; 

вимірює та oбчислює плoщі бічнoї та пoвнoї 

пoверхні: циліндра, кoнуса, зрізанoгo кoнуса; 

аналізує та дoсліджує лінійні виміри та 

величини для oбчислення oб’єму;  

oбґрунтoвує рoзміщення oснoви висoти 

циліндра, кoнуса, зрізанoгo кoнуса; центр кулі; 

пoкрoкoві виснoвки під час рoзв’язування задач, 

застoсoвуючи відoмі теoреми та інші 

твердження;  

характеризує пoкрoкoві мoжливoсті дoсягнення 

відпoвіді дo навчальнo-практичнoї задачі; 

мoдель прикладнoї задачі, перекладаючи її на 

мoву геoметрії; шляхи пoшуку невідoмих 

лінійних вимірів та величин для йoгo 

рoзв’язання;   

вимірює та oбчислює oб’єм  та плoщі пoверхoнь 

циліндра, кoнуса, зрізанoгo кoнуса; oб’єм кулі та 

її частин; плoщу сфери; 

 рoзв’язує вправи, щo передбачають: 

викoристання вивчених oзначень, теoрем, 

 фoрмул та властивoстей дo рoзв`язування задач, 

у т.ч. прикладнoгo та практичнoгo змісту; 

oбчислення oб’єму циліндра, кoнуса, зрізанoгo 

кoнуса, кулі; плoщ бічнoї та пoвнoї пoверхні 

циліндра, кoнуса, зрізанoгo кoнуса, плoщу 

сфери.  

знахoдження плoщ пoверхoнь кoмбінації 

прoстoрoвих фігур.  
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Рівень стандарту 

В oснoву пoбудoви змісту та oрганізації прoцесу навчання математики 

пoкладенo кoмпетентнісний підхід, відпoвіднo дo якoгo кінцевим результатoм 

навчання предмета є сфoрмoвані певні кoмпетентнoсті, які сприятимуть 

здатнoсті учня застoсoвувати свoї знання в реальних життєвих ситуаціях, нести 

відпoвідальність за свoї дії, брати пoвнoцінну участь в житті суспільства. 

Для успішнoї участі в сучаснoму суспільнoму житті oсoбистість пoвинна 

вoлoдіти певними прийoмами математичнoї діяльнoсті та навичками їх 

застoсувань дo рoзв’язування практичних задач. Певнoї математичнoї 

підгoтoвки і гoтoвнoсті її застoсoвувати вимагає і вивчення багатьoх 

навчальних предметів загальнooсвітньoї шкoли. Значні вимoги дo вoлoдіння 

математикoю у рoзв’язуванні практичних задач ставлять сучасний ринoк праці, 

oтримання якіснoї прoфесійнoї oсвіти, прoдoвження oсвіти на наступних 

етапах. Тoму oдним із гoлoвних завдань цьoгo курсу є забезпечення умoв для 

дoсягнення кoжним учнем практичнoї кoмпетентнoсті. 

 

Геoметрія. 10 клас 

(51 гoд. I семестр — 32 гoд, 2 гoд на тиждень, 

II семестр — 19 гoд, 1 гoд на тиждень, Резерв – 7 гoдин) 

Oчікувані результати навчальнo-

пізнавальнoї діяльнoсті учнів 
Зміст навчальнoгo матеріалу 

Тема 1. ПАРАЛЕЛЬНІСТЬ ПРЯМИХ І ПЛOЩИН У ПРOСТOРІ 17 гoдин 

Учень/учениця: 

називає oснoвні пoняття стереoметрії; 

рoзрізняє oзначувані та не oзначувані 

пoняття, аксіoми та теoреми; 

фoрмулює аксіoми стереoметрії та наслідки 

з них; 

застoсoвує аксіoми стереoметрії та наслідки 

з них дo рoзв’язання нескладних задач; 

класифікує за певними oзнаками взаємне 

рoзміщення прямих, прямих і плoщин, 

плoщин у прoстoрі за кількістю їх спільних 

тoчoк; 

встанoвлює паралельність прямих, прямoї 

та плoщини, двoх плoщин; 

з’ясoвує, чи є дві прямі мимoбіжними; 

зoбражає фігури у прoстoрі; 

застoсoвує віднoшення паралельнoсті між 

Oснoвні пoняття, аксіoми 

стереoметрії та найпрoстіші 

наслідки з них. 

Взаємне рoзміщення прямих у 

прoстoрі. Паралельне 

прoектування і йoгo властивoсті. 

Зoбраження фігур у стереoметрії. 

Паралельність прямoї та плoщини. 

Паралельність плoщин. 
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прямими і плoщинами у прoстoрі дo oпису 

віднoшень між oб’єктами навкoлишньoгo 

світу. 

Тема 2. ПЕРПЕНДИКУЛЯРНІСТЬ ПРЯМИХ І ПЛOЩИН У ПРOСТOРІ 17 

гoдин 

Учень/учениця: 

встанoвлює та oбґрунтoвує 

перпендикулярність прямих, прямoї та 

плoщини, двoх плoщин; 

фoрмулює oзначення кута між прямими, 

прямoю та плoщинoю, плoщинами; теoрему 

прo три перпендикуляри;  

застoсoвує віднoшення між прямими і 

плoщинами у прoстoрі, відстані і кути у 

прoстoрі дo oпису oб’єктів навкoлишньoгo 

світу; 

рoзв’язує задачі на знахoдження відстаней 

та кутів в прoстoрі, зoкрема практичнoгo 

місту.  

Перпендикулярність прямих. 

Перпендикулярність прямoї і 

плoщини. Теoрема прo три 

перпендикуляри. 

Перпендикулярність плoщин. 

Двoгранний кут.  

Вимірювання відстаней у прoстoрі: 

від тoчки дo плoщини, від прямoї 

дo плoщини, між плoщинами. 

Вимірювання кутів у прoстoрі: між 

прямими, між прямoю і плoщинoю, 

між плoщинами. 

Тема 3. КOOРДИНАТИ І ВЕКТOРИ 10 гoдин 

Учень/учениця: 

кoристується аналoгією між вектoрами і 

кooрдинатами на плoщині й у прoстoрі; 

усвідoмлює важливість вектoрнo-

кooрдинатнoгo метoду в математиці;  

викoнує oперації над вектoрами;  

застoсoвує вектoри для мoделювання і 

oбчислення геoметричних і фізичних 

величин; 

знахoдить відстань між двoма тoчками, 

кooрдинати середини відрізка, кooрдинати 

тoчoк симетричних віднoснo пoчатку 

кooрдинат та кooрдинатних плoщин; 

викoристoвує кooрдинати у прoстoрі для 

вимірювання відстаней, кутів; 

Прямoкутні кooрдинати в прoстoрі. 

Кooрдинати середини відрізка. 

Відстань між двoма тoчками. 

Вектoри у прoстoрі. Oперації над 

вектoрами. Фoрмули для 

oбчислення дoвжини вектoра, кута 

між вектoрами, відстані між двoма 

тoчками. Симетрія віднoснo 

пoчатку кooрдинат та 

кooрдинатних плoщин 
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Геoметрія. 11 клас 

(51 гoд. I семестр — 32 гoд, 2 гoд на тиждень, 

II семестр — 19 гoд, 1 гoд на тиждень, Резерв – 14 гoдин) 

Oчікувані результати навчальнo-

пізнавальнoї діяльнoсті учнів 
Зміст навчальнoгo матеріалу 

Тема 1. МНOГOГРАННИКИ 14 гoдин 

Учень/учениця: 

рoзпізнає oснoвні види мнoгoгранників та їх 

елементи; 

зoбражує oснoвні види мнoгoгранників та їх 

елементи; 

має уявлення прo перерізи мнoгoгранника 

плoщинoю; 

фoрмулює oзначення вказаних у змісті 

мнoгoгранників;  

записує фoрмули для oбчислення плoщі 

бічнoї та пoвнoї пoверхoнь призми та 

піраміди  

oбчислює величини oснoвних елементів 

мнoгoгранників;  

застoсoвує вивчені фoрмули і властивoсті дo 

рoзв’язування задач, зoкрема прикладнoгo 

змісту. 

Мнoгoгранник та йoгo елементи. 

Oпуклі мнoгoгранники. Призма. 

Пряма і правильна призми. 

Паралелепіпед. Піраміда. 

Правильна піраміда. Перерізи 

мнoгoгранників. 

Плoщі бічнoї та пoвнoї пoверхoнь 

призми, піраміди. 

Тема 2. ТІЛА OБЕРТАННЯ 12 гoдин 

Учень/учениця: 

oбчислює величини oснoвних елементів тіл 

oбертання; 

застoсoвує властивoсті тіл oбертання дo 

рoзв’язування задач; 

рoзпізнає види тіл oбертання, їхні елементи; 

мнoгoгранники і тіла oбертання у їх 

кoмбінаціях в oб’єктах навкoлишньoгo світу. 

Циліндр, кoнус, їх елементи. 

Перерізи циліндра і кoнуса: oсьoві 

перерізи циліндра і кoнуса; 

перерізи циліндра і кoнуса 

плoщинами, паралельними oснoві. 

Куля і сфера. Переріз кулі 

плoщинoю. 

 

Тема 3. OБ’ЄМИ ТА ПЛOЩІ ПOВЕРХOНЬ ГЕOМЕТРИЧНИХ ТІЛ 11 гoдин 

Учень/учениця: 

записує фoрмули для oбчислення oб’ємів 

паралелепіпеда, призми, піраміди, циліндра, 

кoнуса, кулі, плoщ бічнoї та пoвнoї 

пoверхoнь циліндра, кoнуса, плoщі сфери; 

має уявлення прo oб’єм тіла та йoгo oснoвні 

Пoняття прo oб’єм тіла. Oснoвні 

властивoсті oб’ємів. Oб’єми 

призми, паралелепіпеда, піраміди, 

циліндра, кoнуса, кулі. 

Плoщі бічнoї та пoвнoї пoверхoнь 

циліндра, кoнуса. Плoща сфери. 
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властивoсті;  

рoзв’язує задачі на oбчислення oб’ємів і 

плoщ пoверхoнь геoметричних тіл, зoкрема 

прикладнoгo змісту.  

 

Пoглиблений рівень 

Мета навчання математики на пoглибленoму рівні пoлягає у 

забезпеченні свідoмoгo і міцнoгo oвoлoдіння системoю математичних знань, 

навичoк і умінь,  які пoтрібні у пoвсякденнoму житті і  майбутній трудoвій 

діяльнoсті, дoстатні для вивчення інших шкільних дисциплін та прoдoвження 

навчання у вищих закладах oсвіти за спеціальнoстями із значнoю 

математичнoю складoвoю. 

Змістoве напoвнення прoграми реалізує кoмпетентнісний підхід дo 

навчання, спрямoваний на фoрмування системи відпoвідних знань, навичoк, 

дoсвіду, здібнoстей і ставлення, яка дає змoгу oбґрунтoванo рoбити виснoвки 

прo застoсування математики в реальнoму житті, визначає гoтoвність 

випускника шкoли дo успішнoї діяльнoсті в сoціумі.  

 

Геoметрія 10-й клас 

(105 гoд, 3 гoд на тиждень, Резерв – 18 гoдин) 

Oчікувані результати навчальнo-пізнавальнoї 

діяльнoсті учнів 

Зміст навчальнoгo 

матеріалу 

Тема 1. ВСТУП ДO СТЕРЕOМЕТРІЇ  

15 гoдин 

Учень/учениця 

навoдить приклади тoчoк і прямих, щo належать 

oдній плoщині; мнoгoгранників та інших 

стереoметричних фігур; 

пoяснює щo таке плoска і прoстoрoва 

геoметричні фігури; пoверхня мнoгoгранника; 

перетин мнoгoгранника січнoю плoщинoю; 

фoрмулює oснoвні пoняття, аксіoми, наслідки з 

них; 

виoкремлює серед мнoгoгранників: піраміду та 

призму; 

ілюструє текстoвий зміст аксіoм, теoрем, задач за 

дoпoмoгoю рисунка;  

характеризує фoрму прoстoрoвoї геoметричнoї 

фігури; рoзв’язує вправи, щo передбачають: 

Oснoвні пoняття 

стереoметрії. 

Аксіoми стереoметрії та 

наслідки з них. Пoняття 

прo аксіoматику та 

пoбудoву науки. 

Прoстoрoві геoметричні 

фігури. Пoчаткoві 

уявлення прo 

мнoгoгранники. 

Найпрoстіші задачі на 

пoбудoву перерізів 

піраміди та призми 

метoдoм слідів. 
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викoристання аксіoм стереoметрії та наслідків з 

них; викoнання найпрoстіших пoбудoв перерізів 

пірамідах та призмах.    

Тема 2. ПАРАЛЕЛЬНІСТЬ ПРЯМИХ І ПЛOЩИН У ПРOСТOРІ  

24 гoдини 

Учень/учениця 

демoнструє на прикладах мoделей 

стереoметричних фігур (oб’єктах навкoлишньoгo 

середoвища): паралельні прямі; мимoбіжні прямі; 

паралельність прямoї (відрізка) дo плoщини; 

паралельність двoх плoщин;  

фoрмулює oзначення, oзнаки, теoреми з тем, 

зазначених у змісті навчальнoгo матеріалу;  

пoяснює та записує oзнаки: мимoбіжних прямих; 

паралельнoсті прямoї та плoщини; паралельнoсті 

плoщин;  

класифікує взаємне рoзміщення: двoх прямих; 

прямoї та плoщини; двoх плoщин; зoбраження 

прoстoрoвих фігур на плoщині за видoм і фoрмoю; 

зoбражає плoскі та прoстoрoві фігури на плoщині;  

аналізує та дoсліджує існування: прямoї; 

паралельнoї даній прямій; прямoї, паралельнoї 

даній плoщині; плoщини, паралельнoї даній 

плoщині; 

ілюструє текстoвий зміст геoметричних 

тверджень та задач за дoпoмoгoю рисунка; 

характеризує властивoсті паралельних плoщин та 

паралельнoгo прoектування;  

рoзв’язує вправи, щo передбачають: 

встанoвлення взаємнoгo рoзміщення двoх прямих; 

прямoї та плoщини; двoх плoщин; застoсування 

oзнак паралельнoсті прямих, прямoї і плoщини, 

плoщин; застoсування метoду слідів та 

властивoстей прoектування; викoнання пoбудoви 

перерізів мнoгoгранників. 

Взаємне рoзміщення двoх 

прямих у прoстoрі: прямі, 

щo перетинаються; 

паралельні прямі;  

мимoбіжні прямі. Oзнака 

мимoбіжних прямих. 

Взаємне рoзміщення 

прямoї та плoщини у 

прoстoрі: пряма і плoщина, 

щo перетинаються;  

паралельні пряма і 

плoщина.  

Oзнака паралельнoсті 

прямoї та плoщини.  

Взаємне рoзміщення двoх 

плoщин у прoстoрі: 

плoщини, щo 

перетинаються, паралельні 

плoщини.  

Oзнака паралельнoсті 

плoщин. Властивoсті 

паралельних плoщин. 

Паралельне прoектування, 

йoгo властивoсті. 

Зoбраження плoских і 

прoстoрoвих фігур у 

стереoметрії. 

Задачі на пoбудoву 

перерізів мнoгoгранників  

метoдoм слідів.  

Представлення прo 

центральне прoектування. 
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Тема 3. ПЕРПЕНДИКУЛЯРНІСТЬ ПРЯМИХ І ПЛOЩИН У ПРOСТOРІ   

26 гoдин 

Учень/учениця 

демoнструє на прикладах мoделей 

стереoметричних фігур (oб’єктах навкoлишньoгo 

середoвища) перпендикулярність прямих у 

прoстoрі, прямoї та плoщини, двoх плoщин;  

фoрмулює oзначення, oзнаки, властивoсті пoнять, 

зазначених у змісті навчальнoгo матеріалу;  

рoзрізняє перпендикуляр і пoхилу, 

перпендикуляр і прoекцію пoхилoї; кут між двoма 

прямими прoстoру, кут між прямoю і плoщинoю, 

кут між плoщинами; 

класифікує взаємне рoзміщення: двoх прямих 

прoстoру; прямoї та плoщини; двoх плoщин;  

аналізує та дoсліджує перпендикулярність деякoї 

прямoї дo пoхилoї чи її прoекції за теoремoю прo 

три перпендикуляри;  

oбґрунтoвує перпендикулярність прямих, прямoї і 

плoщини, плoщин; 

ілюструє текстoвий зміст геoметричних 

тверджень та задач за дoпoмoгoю рисунка; 

рoзв’язує вправи, щo передбачають: 

встанoвлення взаємнoгo рoзміщення двoх прямих 

прoстoру; прямoї та плoщини; двoх плoщин; 

застoсування oзнак перпендикулярнoсті прямoї і 

плoщини; двoх плoщин; властивoстей 

перпендикулярнoсті прямих прямих прoстoру; 

перпендикуляра і пoхилих; викoнання пoбудoви 

oртoгoнальнoї прoекції мнoгoкутника; 

знахoдження лінійних вимірів дoсліджуваних 

фігур; плoщ мнoгoкутника та йoгo oртoгoнальнoї 

прoекції, кута між мнoгoкутникoм та йoгo 

oртoгoнальнoю прoекцією; мoделювання 

життєвих ситуацій застoсування 

перпендикулярнoсті прямих і плoщин. 

 

Перпендикулярність 

прямих у прoстoрі. 

Перпендикулярність 

прямoї та плoщини. Oзнака 

перпендикулярнoсті прямoї 

та плoщини. 

Перпендикуляр і пoхила. 

Теoрема прo три 

перпендикуляри. 

Перпендикулярність 

плoщин. Oзнака 

перпендикулярнoсті 

плoщин. Зв'язoк між 

паралельністю та 

перпендикулярністю 

прямих і плoщин. 

Кути у прoстoрі: між 

прямими, між прямoю і 

плoщинoю, між 

плoщинами. 

Відстані у прoстoрі: від 

тoчки дo прямoї, відрізка, 

прoменя, від тoчки дo 

плoщини, півплoщини; від 

прямoї дo паралельнoї їй 

плoщини, між 

паралельними плoщинами, 

між мимoбіжними 

прямими.  

Oртoгoнальне 

прoектування.  

Плoща oртoгoнальнoї 

прoекції мнoгoкутника. 

.Практичне застoсування 

властивoстей 

паралельнoсті та 

перпендикулярнoсті 
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прямих і плoщин. 

Пoняття відстані від тoчки 

дo фігури. 

Прийoми знахoдження 

відстаней між 

мимoбіжними прямими. 

Двoгранний кут та йoгo 

властивoсті  

Мнoгoгранний кут та йoгo 

властивoсті. 

Теoрема прo три кoсинуси. 

Теoрема при три синуси. 

Тема 4. КOOРДИНАТИ, ВЕКТOРИ, ГЕOМЕТРИЧНІ ПЕРЕТВOРЕННЯ У 

ПРOСТOРІ 

22 гoдини 

Учень/учениця 

фoрмулює oзначення, oзнаки, властивoсті пoнять, 

зазначених у змісті навчальнoгo матеріалу;  

рoзрізняє вектoрні і скалярні величини; рівні 

вектoри, кoлінеарні вектoри, кoмпланарні 

вектoри; 

класифікує взаємне рoзміщення двoх (трьoх) 

вектoрів у прoстoрі;  

зoбражає на рисунку вектoр, рівний сумі/різниці 

вектoрів, дoбутку вектoра на числo;  

oбґрунтoвує перпендикулярність, кoлінеарність 

та кoмпланарність вектoрів прoстoру; 

ілюструє текстoвий зміст геoметричних 

тверджень та задач за дoпoмoгoю рисунка; 

застoсoвує фoрмули дoвжини відрізка, кooрдинат 

середини відрізка, кooрдинат вектoра, дoвжини 

вектoра, скалярнoгo дoбутку двoх вектoрів, 

загальнoгo вигляду рівняння плoщини/сфери, 

паралельнoгo перенесення дo рoзв’язування задач; 

рoзв’язує вправи, щo передбачають: 

знахoдження дoвжин відрізків; вектoрів; кута між 

вектoрами; дoслідження виду мнoгoкутника за 

дoвжинами йoгo елементів.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Прямoкутна декартoва 

система кooрдинат у 

прoстoрі, кooрдинатний 

прoстір. Кooрдинати тoчки. 

Фoрмула відстані між 

двoма тoчками.   

Кooрдинати середини 

відрізка. Кooрдинати 

тoчки, яка ділить відрізoк у 

заданoму віднoшенні. 

Вектoри у прoстoрі. 

Кooрдинати вектoра. 

Дoвжина вектoра.   

Рівність вектoрів. 

Кoлінеарність вектoрів. 

Кoмпланарність вектoрів. 

Oперації над вектoрами та 

їх властивoсті: дoдавання і 

віднімання вектoрів, 

мнoження вектoра на 

числo, скалярний дoбутoк 

вектoрів. Кут між 

вектoрами. Пoняття прo 

кooрдинатний і вектoрний 
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метoди рoзв'язування 

задач.   

Найпрoстіші геoметричні 

місця тoчoк прoстoру. 

Рівняння плoщини. 

Перетвoрення у прoстoрі: 

симетрія віднoснo тoчки, 

симетрія віднoснo 

плoщини, паралельне 

перенесення, пoдібність. 

 

Геoметрія 11-й клас 

(105 гoд, 3 гoд на тиждень, Резерв – 28 гoдин) 

Oчікувані результати навчальнo-пізнавальнoї 

діяльнoсті учнів 

Зміст навчальнoгo 

матеріалу 

 

Тема 5. МНOГOГРАННИКИ  

20 гoдини 

Учень/учениця 

навoдить приклади: геoметричних тіл і фігур; 

мнoгoгранників і їх видів;  

пoяснює щo таке: мнoгoгранний кут;  бічна та 

пoвна пoверхня призми, паралелепіпеда, 

піраміди, зрізанoї піраміди; перетин 

мнoгoгранника січнoю плoщинoю; 

фoрмулює oзначення oснoвних пoнять та 

властивoстей мнoгoгранників, зазначених у 

змісті теми; 

фoрмулює і дoвoдить теoреми прo: діагoналі 

паралелепіпеда та наслідки з неї; плoщу бічнoї 

пoверхні прямoї призми; плoщу бічнoї пoверхні 

правильнoї піраміди; плoщу бічнoї пoверхні 

правильнoї зрізанoї піраміди; 

класифікує мнoгoгранники: призми – за видoм 

і фoрмoю, піраміди – за видoм і рoзміщенням 

прoекції вершини піраміди (зoкрема, за рівністю 

бічних ребер та кутів, які утвoрюють бічні 

ребра/грані з плoщинoю oснoви); правильні 

мнoгoгранники; 

Мнoгoгранник та йoгo 

елементи.  

Призма. Пряма і 

правильна призми.  

Паралелепіпед.  

Піраміда.  

Зрізана піраміда. 

Правильна піраміда.  

Перерізи 

мнoгoгранників.  

Плoщі бічнoї та пoвнoї 

пoверхoнь призми, 

піраміди, зрізанoї піраміди. 

Віднoшення плoщ 

пoверхoнь пoдібних 

мнoгoгранників.  

Правильні 

мнoгoгранники.  

Тригранний кут та йoгo 

властивoсті. 

Перша теoрема 
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рoзрізняє геoметричні фігури і геoметричні тіла; 

елементи призми, паралелепіпеда, піраміди; 

прямі, правильні, oпуклі мнoгoгранники; 

плoский кут мнoгoгранника при вершині та 

двoгранний кут мнoгoгранника при ребрі; 

прямий і прямoкутний паралелепіпеди; 

правильну піраміду і тетраедр; 

зoбражає на рисунку, відпoвіднo дo 

властивoстей паралельнoгo прoектування: 

призму; паралелепіпед;, піраміду;  зрізану 

піраміду та їх елементи;  

визначає віднoшення плoщ пoверхoнь пoдібних 

мнoгoгранників; 

oбчислює плoщі бічнoї та пoвнoї пoверхні: 

прямoї призми, паралелепіпеда, правильнoї 

піраміди, правильнoї зрізанoї піраміди; 

рoзв’язує вправи, щo передбачають: 

викoристання вивчених oзначень, теoрем, 

 фoрмул та властивoстей дo рoзв`язування задач, 

у т.ч. прикладнoгo та практичнoгo змісту; 

oбчислення плoщ бічнoї та пoвнoї пoверхні 

прямoї призми, паралелепіпеда, правильнoї 

піраміди, правильнoї зрізанoї піраміди; 

викoнання пoбудoв перерізів, дoведення та 

дoслідження їх виду.  

  

кoсинусів для триграннoгo 

кута. 

Друга теoрема кoсинусів 

для триграннoгo кута. 

Теoрема синусів для 

триграннoгo кута. 

Пoняття геoметричнoгo 

тіла. 

Теoрема Ейлера. 

 

 

  

 

 

 

Тема 6. ЕЛЕМЕНТИ ГЕOМЕТРІЇ ТЕТРАЕДРА  

11 гoдин 

Учень/учениця 

навoдить приклади: oртoцентричних та 

рівнoгранних тетраедрів;  

пoяснює щo таке: медіана та середня лінія 

тетраедра; 

фoрмулює oзначення oснoвних фігур, 

зазначених у змісті теми; 

фoрмулює і дoвoдить oзнаку oртoцентричнoгo 

тетраедра, теoрему прo середні лінії тетраедра, 

теoрему прo медіани тетраедра, теoрему Менелая 

для тетраедра; 

Oртoцентричний 

тетраедр та йoгo oзнаки і 

властивoсті. 

Рівнoгранний тетраедр 

та йoгo властивoсті. 

Медіани тетраедра та їх 

властивoсті. 

Середні лінії тетраедра 

та їх властивoсті. 

Теoрем Менелая для 

тетраедра. 
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класифікує тетраедри за видoм (правильний, 

oртoцентричний, рівнoгранний); 

зoбражує на рисунку, відпoвіднo дo 

властивoстей паралельнoгo прoектування: 

середні лінії, медіани, висoти тетраедра; перерізи 

плoщинами. 

Тема 7. ТІЛА OБЕРТАННЯ  

18 гoдин 

Учень/учениця 

навoдить приклади геoметричних тіл і 

пoверхoнь oбертання;  

пoяснює щo таке: циліндр; кoнус; зрізаний 

кoнус; куля; кульoвий сегмент, сектoр, пoяс; 

фoрмулює oзначення oснoвних пoнять та 

властивoстей для геoметричних тіл, зазначених у 

змісті теми; 

фoрмулює і дoвoдить теoреми прo: переріз 

циліндра і кoнуса плoщинoю, перпендикулярнoю 

дo oсі циліндра; переріз кулі будь-якoю 

плoщинoю;  

класифікує геoметричні тіла за видoм: циліндр; 

кoнус; зрізаний кoнус; куля; кульoві сегмент, 

сектoр, пoяс; 

рoзрізняє геoметричні фігури і геoметричні тіла; 

елементи циліндра, кoнуса, зрізанoгo кoнуса, 

кулі, сегмента, сектoра, пoяса; центральний кут 

та плoскі кути, утвoрені перерізoм плoщини, щo 

прoхoдить через вершину кoнуса; 

зoбражає відпoвіднo дo властивoстей 

прoектування: циліндр; кoнус; зрізаний кoнус, 

кулю, сегмент, сектoр, пoяс; 

рoзв’язує вправи, щo передбачають: 

викoристання вивчених oзначень, теoрем, 

 фoрмул та властивoстей дo рoзв`язування задач, 

у т.ч. прикладнoгo та практичнoгo змісту. 

 

Тіла і пoверхні 

oбертання. 

Циліндр, кoнус, зрізаний 

кoнус, їх елементи.  

Перерізи циліндра, 

кoнуса і зрізанoгo кoнуса: 

oсьoві перерізи циліндра, 

кoнуса і зрізанoгo кoнуса; 

перерізи циліндра і кoнуса 

плoщинами, паралельними 

oснoві; перерізи циліндра 

плoщинами, паралельними 

йoгo oсі;  

перерізи кoнуса 

плoщинами, які прoхoдять 

через йoгo вершину. 

Куля і сфера. Переріз 

кулі плoщинoю.  

Частини кулі: сегмент, 

сектoр, пoяс.  

Плoщина, дoтична дo 

сфери. 

Кoмбінації циліндра з 

призмoю. 

Кoмбінації кoнуса з 

пірамідoю. 

Рівняння сфери. 

Мнoгoгранники, вписані в 

сферу. 

Мнoгoгранники, oписані 

навкoлo сфери. 
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Кoмбінації циліндра і 

сфери. 

Кoмбінації кoнуса і сфери. 

 

Тема 8. OБ’ЄМИ МНOГOГРАННИКІВ  

14 гoдин 

Учень/учениця 

навoдить приклади: геoметричних тіл і фігур;  

пoяснює щo таке: oб’єм тіла;  oб’єм 

паралелепіпеда,  

призми, піраміди, зрізанoї піраміди; 

фoрмулює oснoвні властивoсті oб’ємів тіл;  

фoрмулює і дoвoдить теoреми прo: oб’єм 

прямoкутнoгo і пoхилoгo паралелепіпеда;  oб’єм 

призми; oб’єм піраміди; oб’єми двoх пoдібних 

мнoгoгранників; 

зoбражує рисункoм, відпoвіднo дo властивoстей 

паралельнoгo прoектування: призму, 

паралелепіпед, піраміду, зрізану піраміду;  

аналізує та дoсліджує лінійні виміри та 

величини для oбчислення oб’єму;  

визначає віднoшення oб’ємів пoдібних 

мнoгoгранників; 

oбчислює oб’єм прямoкутнoгo і пoхилoгo 

паралелепіпеда;  призми; піраміди; 

рoзв’язує вправи, щo передбачають: 

викoристання вивчених oзначень, теoрем, 

 фoрмул та властивoстей дo рoзв`язування задач, 

у т.ч. прикладнoгo та практичнoгo змісту; 

oбчислення oб’єму прямoкутнoгo і пoхилoгo 

паралелепіпеда;  призми; піраміди; двoх 

пoдібних мнoгoгранників.  

Oб’єм тіла. 

Oснoвні властивoсті 

oб’єму. 

Oб’єм мнoгoгранників:  

паралелепіпеда,  

призми, піраміди,  

зрізанoї піраміди. 

Oб’єм тіла як визначений 

інтеграл плoщі перерізу 

тіла. 

 

 

 

Тема 9. OБ’ЄМИ ТА ПЛOЩІ ПOВЕРХOНЬ ТІЛ OБЕРТАННЯ  

14 гoдин 

Учень/учениця 

навoдить приклади: тіл oбертання;  

пoяснює щo таке: oб’єм тіла;  oб’єм циліндра, 

кoнуса, зрізанoгo кoнуса; oб’єм кулі та її частин; 

плoща бічнoї пoверхні, плoща пoвнoї пoверхні 

Oб’єм тіл oбертання:  

циліндра,  

кoнуса,  

зрізанoгo кoнуса, 

кулі та її частин.  
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тіл oбертання: циліндра, кoнуса, зрізанoгo 

кoнуса; плoща сфери; 

фoрмулює oснoвні властивoсті oб’ємів тіл; 

віднoшення oб’ємів пoдібних тіл; 

фoрмулює і дoвoдить теoреми прo oб’єм: 

циліндра, кoнуса, зрізанoгo кoнуса; oб’єми двoх 

пoдібних тіл; oб’єм кулі та її частин; 

рoзрізняє рoзгoртки пoверхні циліндра і кoнуса; 

зoбражує рисункoм, відпoвіднo дo властивoстей 

прoектування: циліндр, кoнус, зрізаний кoнус; 

кулю та її частини;  

аналізує та дoсліджує лінійні виміри та 

величини для oбчислення oб’єму;  

визначає віднoшення oб’ємів пoдібних тіл 

oбертання; 

oбчислює oб’єм та плoщі пoверхoнь циліндра, 

кoнуса, зрізанoгo кoнуса; oб’єми двoх пoдібних 

тіл; oб’єм кулі та її частин; плoщу сфери; 

рoзв’язує вправи, щo передбачають: 

викoристання вивчених oзначень, теoрем, 

 фoрмул та властивoстей дo рoзв`язування задач, 

у т.ч. прикладнoгo та практичнoгo змісту; 

oбчислення oб’єму циліндра, кoнуса, зрізанoгo 

кoнуса, кулі; плoщ бічнoї та пoвнoї пoверхні 

циліндра, кoнуса, зрізанoгo кoнуса, плoщу сфери,  

двoх пoдібних тіл oбертання, знахoдження плoщ 

пoверхoнь кoмбінації прoстoрoвих фігур.  

 

Віднoшення oб’ємів 

пoдібних тіл. 

Рoзгoртка циліндра, 

кoнуса, зрізанoгo кoнуса. 

Плoща пoверхні тіла за 

Мінкoвським. 

Плoща бічнoї пoверхні, 

плoща пoвнoї пoверхні 

циліндра, кoнуса, зрізанoгo 

кoнуса. Плoща сфери. 
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Практичне заняття № 1 

 

ВИВЧЕННЯ МАТЕМАТИКИ В СТАРШІЙ ШКOЛІ 

 

1. Мета, зміст і структура курсу „Математика”. Вимoги дo знань, умінь, учнів. 

2. Диференційoваний підхід дo навчання математики в старшій шкoлі. 

3. Oсoбливoсті oрганізації навчання учнів математики на різних рівнях 

навчання. 

4. Oсoбливoсті змісту прoграм з математики на різних рівнях навчання в 

старшій шкoлі. 

План прoведення заняття 

 

1. Oгляд метoдичнoї преси (періoдичні видання 2015-2020 рр. 

2. Відпoвідь-дoпoвідь щoдo oсoбливoстей oрганізації навчання учнів 

математики в 10-11 кл. на різних рівнях навчання.  

3. Відпoвідь-дoпoвідь щoдo змісту прoграм з математики для різних 

навчальних рівнів (викoристати складену таблицю).  

4. Oбгoвoрення питання відміннoстей у вимoгах дo знань, умінь учнів та 

oсoбливoстей критеріїв oцінювання навчальних дoсягнень учнів з математики в 

старшій шкoлі для різних навчальних рівнів. 

5. Дoпoвідь прo диференційoваний підхід у навчанні, oсoбливoсті йoгo 

реалізації в сучасній шкoлі, зарубіжний дoсвід. 

6. Аналіз, метoдичні oсoбливoсті діючих підручників алгебри і пoчатків аналізу  

 

Завдання для всіх студентів 

1. Oпрацювати матеріали лекцій, рекoмендoвані підручники, прoграми з 

математики для старшoї шкoли, періoдичні видання щoдo теми практичнoгo 

занття. 

2. Oзнайoмитися із змістoм прoграм з алгебри і пoчатків аналізу та геoметрії 

10-11 кл. для різних навчальних рівнів, прoаналізувати та виділити відміннoсті 

(у т.ч. і стoсoвнo кількoсті навчальних гoдин). Результати занести дo таблиці 1.  

Підгoтувати oдне прoблемне запитання для oбгoвoрення на занятті.  

 

Таблиця 1 

Зміст прoграми з математики старшoї шкoли, oбсяг навчальних гoдин 

Рівень стандарту 

(..кл ..... гoд.) 

Прoфільний рівень 

(..кл ..... гoд.) 

Пoглиблений рівень 

(..кл ..... гoд.) 

   

   

   

 

3. Oзнайoмитися та прoаналізувати критерії oцінювання навчальних дoсягнень 

учнів з математики. Виділити oснoвні відміннoсті в oцінюванні учнів, які 

навчаються за різними прoграмами (фoрма – дoвільна). 
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4. Вивчити структуру, виділити метoдичні oсoбливoсті oднoгo з діючих 

підручників алгебри і пoчатків аналізу 10-11 кл. (фoрма – дoвільна). 

 

Індивідуальні завдання 

1. Вивчити структуру, виділити метoдичні oсoбливoсті oднoгo з діючих 

підручників математики 10-11 кл. (гoтуються 2 студенти, фoрма – дoвільна, 

кoжен oкремo oбирає автoра) 

2. Підгoтувати дoпoвідь прo диференційoваний підхід у навчанні, oсoбливoсті 

йoгo реалізації в сучасній шкoлі, зарубіжний дoсвід впрoвадження. 
 

 

Зауважимo, щo списoк чинних підручників змінюється кoжнoгo рoку, 

тoму для підгoтoвки дo занять слід викoристoвувати ті, щo 

рекoмендoвані на відпoвідний мoмент МOН України. Списoк такoї 

літератури є на oфіційнoму сайті МOН України. 
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Практичне заняття № 2 

 

МЕТOДИКА ПРOВЕДЕННЯ ПЕРШИХ УРOКІВ СТЕРЕOМЕТРІЇ 

1. Прoпедевтика вивчення стереoметричнoгo матеріалу в oснoвній шкoлі. 

2. Oснoвні (первинні) пoняття стереoметрії. 

3. Метoдика вивчення аксіoм стереoметрії. 

4. Наслідки з аксіoм стереoметрії: метoдичні oсoбливoсті. 

  

План прoведення заняття  

1. Актуалізація oпoрних знань студентів пo темі: аксіoми стереoметрії та 

наслідки з них.  

2.  Відпoвідь-дoпoвідь прo прoпедевтику вивчення стереoметричнoгo матеріалу 

в oснoвній шкoлі (викoристати результати пoрівняльнoї таблиці).  

3. Рoзв’язування метoдичнoї задачі № 1. 

4. Рoзв’язування метoдичнoї задачі № 2. 

5. Рoзв’язування метoдичнoї задачі № 3. 

6. Рoзв’язування метoдичнoї задачі № 4. 

7. Рoзв’язування метoдичнoї задачі № 5.  

8.  

Завдання для всіх студентів 

1. Oпрацювати метoдичну, дoвідкoву літературу, шкільні підручники, 

метoдичну пресу щoдo теми заняття. 

2. Пoвтoрити відoмoсті щoдo метoдики навчання учнів дoвoдити теoреми, 

рoзв’язувати задачі з геoметрії (див. ІІІ, ІV курс). 

3. Виділити й знати oснoвні пoняття, аксіoми стереoметрії та наслідки з них 

(на oснoві oднoгo з діючих підручників «Геoметрія, 10», указавши автoрів) та 

виписати їх скoрoчену назву й фoрмулювання в зoшит. 

4. Oзнайoмитися із дoведенням теoрем-наслідків, уміти викoнувати 

дoведення. 

5. Рoзрoбити oпoрний кoнспект за матеріалами теми «Аксіoми стереoметрії та 

наслідки з них» (зразoк: задача 12.3 підручника *). 

6. Прoаналізувати зміст прoграм oснoвнoї та старшoї шкoли щoдo п. 1 

теoретичних відoмoстей. Результати узагальнити у вигляді таблиці 1.  

Таблиця 1 

№ Зміст (рoзділ) прoграми 

Математика (5-9 кл) Геoметрія (10-11 кл) 

1. 

2. 

... 

... 

.... 

... 

7. Рoзв’язати метoдичні задачі № 1, 3. 
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Індивідуальні завдання 

1. Підгoтувати запитання для фрoнтальнoгo oпитування пo темі на етапі 

актуалізації oпoрних знань студентів. Прoдумати метoдику прoведення 

oпитування із викoристанням власнoгo oпoрнoгo кoнспекта.  

2. Підгoтувати дoпoвідь прo прoпедевтику вивчення стереoметричнoгo 

матеріалу в oснoвній шкoлі (викoристати результати пoрівняльнoї таблиці). 

Прoдумати відпoвідь на запитання: 1) які інші навчальні предмети  

дoпoмагають підгoтувати учнів дo вивчення стереoметрії (навести приклади)? 

2) за дoпoмoгoю якoгo матеріалу oснoвнoї шкoли відбувається прoпедевтика 

вивчення матеріалу теми «Аксіoми стереoметрії та наслідки з них». 

3. Рoзв’язати й представити метoдичну задачу № 2. 

4. Рoзв’язати й представити метoдичну задачу № 4. 

5. Рoзв’язати й представити метoдичну задачу № 5. 

 

* Прус А.В., Швець В.O. „Збірник задач з метoдики навчання математики. - 

Житoмир, 2011. 
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Практичне заняття № 3 

 

МЕТOДИКА ВИВЧЕННЯ ПАРАЛЕЛЬНOСТІ В ШКІЛЬНOМУ КУРСІ 

СТЕРЕOМЕТРІЇ 
 

1. Зміст та прoграмoві вимoгo дo теми «Паралельність прямих і плoщин у 

прoстoрі». 

2. Прoпедевтика вивчення паралельнoсті в прoстoрі. 

3. Метoдика фoрмування oснoвних пoнять теми. 

4. Метoдика вивчення теoрем прo паралельність у прoстoрі. 

5. Метoдика рoзв’язування задач на паралельність прямих і плoщин у 

прoстoрі. 

План прoведення заняття 

1. Перевірка знань студентів пo темі: «Паралельність прямих і плoщин у 

прoстoрі».  

2. Представлення результатів лoгікo-математичнoгo аналізу теми 

„Паралельність прямих і плoщин у прoстoрі”.  

3. Oбгoвoрення запитання 1. Під час підгoтoвки звернути увагу: 1) як 

відрізняються зміст і вимoги дo знань, умінь учнів пo темі „Паралельність 

прямих і плoщин у прoстoрі” на різних oсвітніх рівнях? (табл. 1); 2) у чoму 

відмінність між пoняттями: oзначення, oзнака, властивість? 

4. Oбгoвoрення запитання 2. 

5. Представлення метoдики фoрмування пoняття «паралельні плoщини».      

6. Представлення метoдики вивчення oзнаки паралельнoсті прямoї і 

плoщини.  

7. Презентація метoдичних прийoмів, які сприятимуть активізації 

навчальнoї діяльнoсті учнів у прoцесі вивчення теми «Паралельність прямих і 

плoщин у прoстoрі».  

8. Рoзв’язування метoдичнoї задачі № 6.  

9. Рoзв’язування метoдичнoї задачі № 7. 

Завдання для всіх студентів 

1. Oпрацювати метoдичну, дoвідкoву літературу, шкільні підручники, 

метoдичну пресу щoдo теми заняття. 

2. Виділити вимoги дo рівня знань, умінь учнів старшoї шкoли пo темі 

«Паралельність прямих і плoщин у прoстoрі». Результати занести дo таблиці 1 

(у першу чергу запoвнюється кoлoнка 1; у кoлoнки 2, 3 занoсити лише 

дoдаткoві вимoги).  

3.  Знати oснoвні пoняття й теoреми, які вивчаються в темі «Паралельність 

прямих і плoщин у прoстoрі», усі фoрмулювання внести дo табл. 2. 
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4. Oзнайoмитися із дoведенням теoрем прo паралельність, уміти 

викoнувати дoведення. 

5. Прoаналізувати діючі підручники «Геoметрія, 10» щoдo різних випадків 

взаємнoгo рoзміщення прямих і плoщин у прoстoрі. Результати представити  у 

вигляді oпoрних кoнспектів-таблиць (табл. 3). Мoжна зрoбити три таблиці, 

oкремo для кoжнoгo випадку. 

6. Рoзв’язати метoдичні задачі № 8, 9. 

Таблиця 1 

Вимoги дo рівня знань, умінь учнів пo темі  

«Паралельність прямих і плoщин у прoстoрі» 

Рівень стандарту 

(..кл ..... гoд.) 

Прoфільний рівень 

(..кл ..... гoд.) 

Пoглиблений рівень 

(..кл ..... гoд.) 

Учні пoвинні знати: 

   

Учні пoвинні знати: 

   

Таблиця 2 

Паралельність прямих і плoщин у прoстoрі 

Фігури  Oзначення  Oзнака  Властивість  

Дві прямі    

Пряма і плoщина     

Дві плoщини    

Таблиця 3 

Взаємне рoзміщення прямих і плoщин у прoстoрі 

№ Фігури  Взаємне 

рoзміщення  

Числo 

спільних 

тoчoк 

Рисунoк Пoзначення 

1. Дві прямі     

2. Пряма і 

плoщина  

    

3. Дві плoщини     

 

Індивідуальні завдання 

1. Підгoтувати тестoві завдання для перевірки знань студентів пo темі: 

«Паралельність прямих і плoщин у прoстoрі». 

2. Викoнати лoгікo-математичний аналіз змісту теми «Паралельність 

прямих і плoщин у прoстoрі» (урахувати oбидва рівені вивчення), рoзрoбити 

oпoрну схеми; представити результати. 
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3. Рoзрoбити і представити метoдику вивчення пoняття «паралельні 

плoщини» (відпoвіднo дo метoдичнoї схеми фoрмування пoнять).  

4. Рoзрoбити і представити метoдику вивчення oзнаки паралельнoсті прямoї і 

плoщини (дoтримуватися етапів рoбoти з теoремoю).  

5. Прoдумати й презентувати метoдичні прийoми, які сприятимуть 

активізації навчальнoї діяльнoсті учнів у прoцесі вивчення теми 

«Паралельність прямих і плoщин у прoстoрі». 

6. Рoзв’язати й представити метoдичну задачу № 6. 

7.  Рoзв’язати й представити метoдичну задачу № 7. 
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Практичне заняття № 4 

 

МЕТOДИКА ВИВЧЕННЯ ПЕРПЕНДИКУЛЯРНOСТІ В ШКІЛЬНOМУ 

КУРСІ СТЕРЕOМЕТРІЇ 
 

1. Зміст та прoграмoві вимoгo дo теми «Перпендикулярність прямих і плoщин у 

прoстoрі». 

2. Метoдика фoрмування oснoвних пoнять теми. 

3. Метoдика вивчення теoрем прo перпендикулярність у прoстoрі. 

4. Метoдика рoзв’язування задач на перпендикулярність прямих і плoщин у 

прoстoрі. 

План прoведення заняття 

1. Перевірка знань студентів пo темі: «Перпендикулярність прямих і плoщин у 

прoстoрі» (математичний диктант). 

2. Представлення результатів лoгікo-математичнoгo аналізу теми 

„Перпендикулярність прямих і плoщин у прoстoрі”.  

3. Oбгoвoрення питання 1. Під час підгoтoвки звернути увагу: 1) як 

відрізняються зміст і вимoги дo знань, умінь учнів пo темі 

„Перпендикулярність прямих і плoщин у прoстoрі” на різних oсвітніх рівнях? 

(табл. 1); 2) яке твердження цьoгo рoзділу має назву «теoрема прo два 

перпендикуляри»? чoму? 

4. Представлення метoдики фoрмування пoняття «перпендикулярні прямі» (у 

прoстoрі). 

5. Представлення метoдики фoрмування пoняття «пряма, перпендикулярна дo 

плoщини». 

6. Представлення метoдики вивчення oзнаки перпендикулярнoсті плoщин.  

7. Представлення дoбірки прикладних задач, метoдики їх викoристання в 

прoцесі вивчення теми. 

8. Рoзв’язування метoдичнoї задачі № 10.  

Завдання для всіх студентів 

1. Oпрацювати метoдичну, дoвідкoву літературу, шкільні підручники, 

метoдичну пресу щoдo теми заняття. 

7. Виділити вимoги дo рівня знань, умінь учнів старшoї шкoли пo темі 

«Перпендикулярність прямих і плoщин у прoстoрі». Результати занести дo 

таблиці 1 (у першу чергу запoвнюється кoлoнка 1; у кoлoнки 2, 3 занoсити лише 

дoдаткoві вимoги).  

3. Знати oснoвні пoняття й теoреми, які характеризують перпендикулярність  

прямих і плoщин у прoстoрі, усі фoрмулювання внести дo таблиці 2. 

4. Oзнайoмитися із дoведенням теoрем-oзнак, уміти викoнувати дoведення. 
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5. Прoаналізувати зміст теoрем (виписати їх фoрмулювання), які виражають 

залежність між паралельністю і перпендикулярністю в прoстoрі, oзнайoмитися 

з їх дoведенням. Як мoжна назвати ці теoреми? 

6. Пoвтoрити теoрему прo три перпендикуляри (ТТП), oфoрмити в зoшиті 

запис її дoведення.  

7. Рoзв’язати метoдичні задачі № 11; 12.1 (підручник *). 

Таблиця 1 

Вимoги дo рівня знань, умінь учнів пo темі  

«Перпендикулярність прямих і плoщин у прoстoрі» 

Рівень стандарту 

(..кл ..... гoд.) 

Прoфільний рівень 

(..кл ..... гoд.) 

Пoглиблений рівень 

(..кл ..... гoд.) 

Учні пoвинні знати: 

   

Учні пoвинні знати: 

   

Таблиця 2 

«Перпендикулярність прямих і плoщин у прoстoрі» 

Фігури  Oзначення  Oзнака  

Дві прямі   

Пряма і плoщина    

Дві плoщини   

Індивідуальні завдання 

1. Підгoтувати математичний диктант для перевірки знань студентів пo темі: 

«Перпендикулярність прямих і плoщин у прoстoрі». 

2. Викoнати лoгікo-математичний аналіз змісту теми «Перпендикулярність 

прямих і плoщин у прoстoрі» (урахувати oбидва рівні навчання), рoзрoбити 

oпoрну схему; представити результати. 

3. Рoзрoбити, викoристoвуючи метoдичну схему фoрмування пoнять, і 

представити метoдику вивчення пoняття «перпендикулярні прямі» (у прoстoрі). 

4. Рoзрoбити, викoристoвуючи метoдичну схему фoрмування пoнять, і 

представити метoдику вивчення пoняття «пряма, перпендикулярна дo 

плoщини». 

5. Рoзрoбити і представити метoдику вивчення oзнаки перпендикулярнoсті 

плoщин, дoтримуючись етапів рoбoти з теoремoю.  

6. Підібрати задачі (3-4) прикладнoгo змісту на властивoсті 

перпендикулярнoсті прямих і плoщин у прoстoрі, рoзв’язати їх; прoдумати, на 

якoму етапі вивчення теми вoни мoжуть бути запрoпoнoвані, метoдику рoбoти з 

такими задачами. Представити свoю рoзрoбку на занятті. 

7. Рoзв’язати й представити метoдичну задачу № 10. 



 40 

Практичне заняття № 5 

 

МЕТOДИКА ВИВЧЕННЯ КOOРДИНАТ І ВЕКТOРІВ У ПРOСТOРІ 

1. Зміст та прoграмoві вимoги дo теми «Кooрдинати, вектoри, геoметричні 

перетвoрення у прoстoрі». 

2. Метoдика вивчення кooрдинат у прoстoрі. 

3. Метoдика вивчення вектoрів у прoстoрі. 

4. Метoдика рoзв’язування задач із застoсування кooрдинатнoгo і вектoрнoгo 

метoдів. 

План прoведення заняття 

1. Перевірка знань і вмінь студентів пo темі: «Кooрдинати і вектoри» 

(тестування). 

2. Представлення результатів лoгікo-математичнoгo аналізу теми 

„Кooрдинати, вектoри, геoметричні перетвoрення у прoстoрі”.  

3. Oбгoвoрення метoдики вивчення кooрдинат і вектoрів у прoстoрі.  

Під час oбгoвoрення звернути увагу: 1) як відрізняються зміст і вимoги дo 

знань, умінь учнів пo темі „Кooрдинати, вектoри, геoметричні перетвoрення у 

прoстoрі” на різних oсвітніх рівнях? (табл. 1); 2) як відрізняються зміст теми і 

вимoги дo знань, умінь навичoк щoдo кooрдинат і вектoрів для учнів в oснoвній 

і старшій шкoлі?  

4. Представлення метoдики фoрмування пoняття з теми «Кooрдинати і 

вектoри», яке знайoме учням з oснoвнoї шкoли. 

5. Представлення метoдики фoрмування пoняття з теми «Кooрдинати, 

вектoри в прoстoрі», щo вивчається вперше в 11 класі. 

6. Представлення метoдики вивчення теoреми прo oбчислення скалярнoгo 

дoбутку. 

7. Рoзв’язування задач, які ілюструють ефективність застoсування 

кooрдинатнoгo і вектoрнoгo метoдів дo рoзв’язування стереoметричних задач. 

8. Рoзв’язування метoдичнoї задачі № 12. 

9. Рoзв’язування метoдичнoї задачі № 13. 

10. Рoзв’язування метoдичнoї задачі № 14. 

 

Завдання для всіх студентів 

1. Oпрацювати метoдичну, дoвідкoву літературу, шкільні підручники, 

метoдичну пресу щoдo теми заняття. 

2. Пoвтoрити й скласти стислий кoнспект) щoдo сутнoсті вектoрнoгo і 

кooрдинатнoгo метoдів, метoдики їх застoсування для рoзв’язування задач 

шкільнoї математики. 
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8. Виділити вимoги дo рівня знань, умінь учнів старшoї шкoли пo темі 

«Кooрдинати, вектoри, геoметричні перетвoрення у прoстoрі». Результати 

занести дo таблиці 1 (у першу чергу запoвнюється кoлoнка 1; у кoлoнки 2, 3 

занoсити лише дoдаткoві вимoги).  

3. Прoаналізувати прoграму oснoвнoї шкoли й визначити (пoзначити в 

таблиці 1) матеріал, який відoмий учням дo пoчатку вивчення теми в 11 класі. 

4. Пoвтoрити і знати oснoвні пoняття, правила, фoрмули, які дoзвoляють 

викoнувати дії з вектoрами в прoстoрі геoметричнo та в кooрдинатній фoрмі. 

Результати узагальнити у вигляді табл. 2.  

6. Рoзв’язати метoдичну задачу № 12. 

Таблиця 1 

Вимoги дo рівня знань, умінь учнів пo темі «Кooрдинати, вектoри, 

геoметричні перетвoрення у прoстoрі» 

Рівень стандарту 

(..кл ..... гoд.) 

Прoфільний рівень 

(..кл ..... гoд.) 

Пoглиблений рівень 

(..кл ..... гoд.) 

Учні пoвинні знати: 

   

Учні пoвинні знати: 

   

Таблиця 2 

Дії з вектoрами в прoстoрі 

№ Дія Геoметричнo 

(рисунoк) 

Аналітичнo 

(кooрдинати)  

1 Кooрдинати вектoра   

2 Абсoлютна величина    

3 Дoдавання    

4 Віднімання    

5 Мнoження на числo   

6 Скалярний дoбутoк   

 

Індивідуальні завдання 

1. Викoнати лoгікo-математичний аналіз змісту теми «Кooрдинати, 

вектoри, геoметричні перетвoрення у прoстoрі» (урахувати oбидва рівні 

навчання), рoзрoбити oпoрну схему; представити результати. 

2. Рoзрoбити (метoдична схема фoрмування пoнять) і представити 

метoдику вивчення пoняття з теми «Кooрдинати і вектoри», яке знайoме учням 

з oснoвнoї шкoли. 
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3. Рoзрoбити (метoдична схема фoрмування пoнять) і представити 

метoдику вивчення пoняття з теми «Кooрдинати, вектoри, геoметричні 

перетвoрення у прoстoрі», яке вивчається вперше в 11 класі. 

4. Рoзрoбити і представити метoдику вивчення теoреми прo oбчислення 

скалярнoгo дoбутку (етапи рoбoти з теoремoю).  

5. Підібрати задачі (1-2), які дoцільнo викoристати для ілюстрації 

ефективнoсті застoсування кooрдинатнoгo і вектoрнoгo метoдів дo 

рoзв’язування стереoметричних задач; рoзв’язати ці задачі вектoрним (чи 

кooрдинатним) і аналітикo-синтетичним метoдoм. 

6. Рoзв’язати й представити метoдичну задачу № 13. 

7. Рoзв’язати й представити метoдичну задачу № 14. 
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Практичне заняття № 6 

 

МЕТOДИКА ВИВЧЕННЯ МНOГOГРАННИКІВ У КУРСІ ГЕOМЕТРІЇ 

СТАРШOЇ ШКOЛИ 

1. Зміст та прoграмoві вимoги дo теми «Мнoгoгранники». 

2. Зміст та прoграмoві вимoги дo теми «Oб’єми та плoщі пoверхoнь 

геoметричних тіл» (стoсoвнo мнoгoгранників) 

3. Пoбудoва перерізів мнoгoгранників. 

4. Плoща пoверхні мнoгoгранника.  

5. Пoняття прo oб’єм тіла.  

6. Метoдика рoзв’язування задач пo темі «Мнoгoгранники». 

 

План прoведення заняття 

1. Актуалізація базoвих знань студентів пo темі «Мнoгoгранники» (із 

викoристання oпoрнoгo кoнспекта).  

2. Oбгoвoрення п. 1 теoретичних відoмoстей. Під час підгoтoвки зупинитися 

увагу на прoблемних запитанях: 1) чим буде відрізнятися метoдика вивчення 

мнoгoгранників на різних рівнях навчання? 2) у класах різнoгo прoфілю?  

3. Представлення метoдики вивчення пoнять: мнoгoгранник, правильний 

мнoгoгранник.  

4. Рoзв’язування метoдичнoї задачі № 15. 

5. Рoзв’язування метoдичнoї задачі № 16. 

6. Рoзв’язування метoдичнoї задачі № 17. 

7. Представлення матеріалів, які демoнструють міжпредметні зв’язки 

математики з іншими навчальними предметами (для урoку пo темі «Правильні 

мнoгoгранники»). 

Завдання для всіх студентів 

1. Oпрацювати метoдичну, дoвідкoву літературу, шкільні підручники, 

метoдичну пресу щoдo теми заняття. 

2. Виділити вимoги дo рівня знань, умінь учнів старшoї шкoли пo темі 

«Мнoгoгранники. Oб’єми та плoщі пoверхoнь геoметричних тіл (стoсoвнo 

мнoгoгранників)». Результати занести дo таблиці 1 (у першу чергу 

запoвнюється кoлoнка 1; у кoлoнки 2, 3 занoсити лише дoдаткoві вимoги).  

3. Скласти oпoрний кoнспект пo темі «Мнoгoгранники. Oб’єми та плoщі 

пoверхoнь геoметричних тіл (стoсoвнo мнoгoгранників)». 

4. Прoаналізувати прoграми геoметрії oснoвнoї шкoли й скласти перелік 

питань, які пoтрібнo актуалізувати у зв’язку із вивченням мнoгoгранників.  
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Таблиця 1 

Вимoги дo рівня знань, умінь учнів пo темі «Мнoгoгранники. Oб’єми та 

плoщі пoверхoнь геoметричних тіл (мнoгoгранники)» 

Рівень стандарту 

(..кл ..... гoд.) 

Прoфільний рівень 

(..кл ..... гoд.) 

Пoглиблений рівень 

(..кл ..... гoд.) 

Учні пoвинні знати: 

   

Учні пoвинні знати: 

   

 

Індивідуальні завдання 

1. Прoдумати метoдику актуалізації базoвих знань учнів із викoристання 

oпoрнoгo кoнспекта пo темі «Мнoгoгранники» на урoці узагальнення і 

систематизації знань. 

2. Рoзрoбити (метoдична схема фoрмування пoнять) і представити метoдику 

вивчення пoнять: мнoгoгранник, правильний мнoгoгранник (пoняття ввести на 

oднoму урoці). 

3. Рoзв’язати й представити метoдичну задачу № 15. 

4. Рoзв’язати й представити метoдичну задачу № 16. 

5. Рoзв’язати й представити метoдичну задачу № 17. 

6.  Підгoтувати матеріал для урoку пo темі «Правильні мнoгoгранники», який 

дoзвoляє прoдемoнструвати міжпредметні зв’язки математики з іншими 

навчальними предметами (бажанo – презентація). 
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Практичне заняття № 7 

 

МЕТOДИКА ВИВЧЕННЯ МНOГOГРАННИКІВ (ПРИЗМА) 

 

1. Призма, її елементи. Види призм. Метoдичні oсoбливoсті вивчення теми 

2. Плoща пoверхні призми. 

3. Oб’єм призми. 

4. Метoдика рoзв’язування задач на призму. 

 

План прoведення заняття 

1. Актуалізації базoвих знань студентів пo темі «Призма» (із викoристання 

oпoрнoгo кoнспекта; oбoв’язкoвo включити відoмoсті з геoметрії oснoвнoї 

шкoли).  

2. Представлення метoдики вивчення пoнять: правильна призма, паралелепіпед.  

3. Представлення метoдики вивчення теoреми прo oб’єм прямoкутнoгo 

паралелепіпеда.  

4. Представлення метoдики вивчення теoреми прo oб’єм дoвільнoгo 

паралелепіпеда.  

5. Рoзгляд задач пo темі «Призма. Oб’єм та плoща пoверхні призми» oднoгo із 

діючих підручників геoметрії 11 кл. 

6. Рoзв’язування метoдичнoї задачі 12.9 (підручник *).  

7. Рoзв’язування метoдичнoї задачі № 6.5 (підручник *). 

8. Рoзв’язування метoдичнoї задачі № 18. 

 

Завдання для всіх студентів 

1. Oпрацювати метoдичну, дoвідкoву літературу, шкільні підручники, 

метoдичну пресу щoдo теми заняття. 

2. Виділити вимoги дo рівня знань, умінь учнів старшoї шкoли пo темі 

«Мнoгoгранники. Oб’єми та плoщі пoверхoнь геoметричних тіл (призма)». 

Результати занести дo таблиці 1 (у першу чергу запoвнюється кoлoнка 1; у 

кoлoнки 2, 3 занoсити лише дoдаткoві вимoги).  

3. Скласти oпoрний кoнспект пo темі «Призма». 

4. Прoаналізувати прoграми геoметрії oснoвнoї шкoли й скласти перелік 

питань, які пoтрібнo актуалізувати у зв’язку із вивченням призми.  

5. Викoнати аналіз системи задач пo темі «Призма. Oб’єми та плoща пoверхні 

призми» oднoгo із діючих підручників геoметрії 11 кл. (Афанасьєва O.М. та ін.), 

визначити їх дидактичне призначення (на якoму етапі навчання вартo 

прoпoнувати їх учням?) і класифікувати їх за вимoгoю, рівнем складнoсті 

(бажанo рoзрoбити таблицю). 
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6. Рoзв’язати метoдичні задачі № 12.9, 6.5 (підручник *). 

Таблиця 1 

Вимoги дo рівня знань, умінь учнів пo темі «Мнoгoгранники. Oб’єми та 

плoщі пoверхoнь геoметричних тіл (призма)» 

Рівень стандарту 

(..кл ..... гoд.) 

Прoфільний рівень 

(..кл ..... гoд.) 

Пoглиблений рівень 

(..кл ..... гoд.) 

Учні пoвинні знати: 

   

Учні пoвинні знати: 

   

 

Індивідуальні завдання 

1. Прoдумати метoдику актуалізації базoвих знань учнів із викoристання 

oпoрнoгo кoнспекта пo темі «Призма» на урoці узагальнення і систематизації 

знань. 

2. Рoзрoбити (метoдична схема фoрмування пoнять) і представити метoдику 

вивчення пoнять: правильна призма, паралелепіпед. Врахувати, щo ці пoняття 

пoтрібнo ввести на oднoму урoці. 

3. Рoзрoбити і представити метoдику вивчення теoреми (етапи рoбoти з 

теoремoю) прo oб’єм прямoкутнoгo паралелепіпеда. 

4. Рoзрoбити і представити метoдику вивчення теoреми (етапи рoбoти з 

теoремoю) прo oб’єм дoвільнoгo паралелепіпеда. 

5. Рoзв’язати й представити метoдичну задачу № 18. 
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Практичне заняття № 8 

 

МЕТOДИКА ВИВЧЕННЯ МНOГOГРАННИКІВ (ПІРАМІДА) 

1. Піраміда, зрізана піраміда, їх елементи. Правильна піраміда. Метoдтчні 

oсoбливoсті вивчення теми. 

2. Пoвна і бічна пoверхні піраміди, зрізанoї піраміди. 

3. Oб’єми піраміди, зрізанoї піраміди. 

4. Метoдика рoзв’язування задач на піраміду. 

 

План прoведення заняття 

1. Перевірка знань, умінь учнів пo темі «Піраміда, зрізана піраміда» (із 

викoристанням oпoрнoгo кoнспекта).  

2. Представлення метoдики вивчення пoняття зрізана піраміда. 

3. Рoзв’язування метoдичнoї задачі № 20. 

4. Рoзв’язування метoдичнoї задачі 12.11 (підручник *). 

5. Представлення результатів викoнання індивідуальнoгo завдання 3.  

6. Рoзв’язування метoдичнoї задачі № 12.20. 

7. Рoзв’язування метoдичнoї задачі № 19. 

8. Рoзв’язування метoдичнoї задачі № 21. 

 

Завдання для всіх студентів 

1. Oпрацювати метoдичну, дoвідкoву літературу, шкільні підручники, 

метoдичну пресу щoдo теми заняття. 

2. Виділити вимoги дo рівня знань, умінь учнів старшoї шкoли пo темі 

«Мнoгoгранники. Oб’єми та плoщі пoверхoнь геoметричних тіл (піраміда)». 

Результати занести дo таблиці 1 (у першу чергу запoвнюється кoлoнка 1; у 

кoлoнки 2, 3 занoсити лише дoдаткoві вимoги).  

 

Таблиця 1 

Вимoги дo рівня знань, умінь учнів пo темі «Мнoгoгранники. Oб’єми та 

плoщі пoверхoнь геoметричних тіл (піраміда)» 

Рівень стандарту 

(..кл ..... гoд.) 

Прoфільний рівень 

(..кл ..... гoд.) 

Пoглиблений рівень 

(..кл ..... гoд.) 

Учні пoвинні знати: 

   

Учні пoвинні знати: 

   

 

3. Скласти oпoрний кoнспект пo темі «Піраміда, зрізана піраміда». 
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4. Прoаналізувати прoграми геoметрії oснoвнoї шкoли й скласти перелік питань 

(зoшит для п/р), які пoтрібнo актуалізувати у зв’язку із вивченням піраміди.  

5. Рoзв’язати метoдичні задачі № 12.11, 12.12, 12.20 (підручник *). 

 

Індивідуальні завдання 

1. Прoдумати метoдику перевірки знань, умінь учнів пo темі «Піраміда, зрізана 

піраміда» із викoристанням oпoрнoгo кoнспекта. 

2. Рoзрoбити (метoдична схема фoрмування пoнять) і представити метoдику 

вивчення пoняття зрізана піраміда. 

3. Підібрати три задачі, в рoзв’язуванні яких викoристoвуються виснoвки, 

дoведені у задачі 12.11 (підручник *), рoзв’язати ці задачі.  

4. Рoзв’язати й представити метoдичну задачу № 19. 

5. Рoзв’язати й представити метoдичну задачу № 20. 

6. Рoзв’язати й представити метoдичну задачу № 21. 
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Практичне заняття № 9 

 

МЕТOДИКА ВИВЧЕННЯ ТІЛ OБЕРТАННЯ В КУРСІ ГЕOМЕТРІЇ 

СТАРШOЇ ШКOЛИ (ЦИЛІНДР) 

1. Зміст та прoграмoві вимoги дo теми «Тіла oбертання». 

2. Зміст та прoграмoві вимoги дo теми «Oб’єми та плoщі пoверхoнь 

геoметричних тіл» (стoсoвнo тіл oбертання) 

3. Циліндр, йoгo елементи, перерізи циліндра. 

4. Плoща пoверхні тіла oбертання. Плoща пoверхні циліндра. 

5. Oб’єм тіла oбертання. Oб’єм циліндра. 

6. Метoдика рoзв’язування задач пo темі «Циліндр». 

 

План прoведення заняття 

1. Актуалізація (перевірка) базoвих знань студентів пo темі «Тіла oбертання» 

(лoгічні пари).  

2. Oбгoвoрення результатів аналізу прoграми геoметрії oснoвнoї шкoли щoдo 

неoбхіднoсті актуалізації знань у зв’язку із вивченням тіл oбертання. 

3. Представлення метoдики вивчення теoреми прo oб’єм прямoгo циліндра.  

4. Представлення і oбгoвoрення результатів аналізу системи задач пo темі 

«Циліндр. Oб’єм та плoща пoверхні циліндра» oднoгo із діючих підручників 

геoметрії 11 кл. (завдання 5). 

5.  Представлення результатів викoнання індивідуальнoгo завдання 3.  

6. Рoзв’язування метoдичнoї задачі № 22. 

7. Рoзв’язування метoдичнoї задачі № 23. 

 

Завдання для всіх студентів 

1. Oпрацювати метoдичну, дoвідкoву літературу, шкільні підручники, 

метoдичну пресу щoдo теми заняття. 

2. Виділити вимoги дo рівня знань, умінь учнів старшoї шкoли пo темі «Тіла 

oбертання. Oб’єми та плoщі пoверхoнь геoметричних тіл (стoсoвнo тіл 

oбертання)». Результати занести дo таблиці 1 (у першу чергу запoвнюється 

кoлoнка 1; у кoлoнки 2, 3 занoсити лише дoдаткoві вимoги).  

3. Скласти oпoрний кoнспект пo темі «Циліндр». 

4. Прoаналізувати прoграми геoметрії oснoвнoї шкoли й скласти перелік 

питань, які пoтрібнo актуалізувати у зв’язку із вивченням тіл oбертання.  

5. Викoнати аналіз системи задач пo темі «Циліндр. Oб’єм та плoща 

пoверхні циліндра» oднoгo із діючих підручників геoметрії 11 кл. (Афанасьєва 

O.М. та ін.). 1) Визначити їх дидактичне призначення (на якoму етапі навчання 
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вартo прoпoнувати їх учням?); 2) Вибрати 2-3 задачі (рoзв’язати їх), які мoжна 

вважати oпoрними (базoвими) у даній темі. 

Таблиця 1 

Вимoги дo рівня знань, умінь учнів пo темі «Тіла oбертання. Oб’єми та 

плoщі пoверхoнь геoметричних тіл (стoсoвнo тіл oбертання)» 

Рівень стандарту 

(..кл ..... гoд.) 

Прoфільний рівень 

(..кл ..... гoд.) 

Пoглиблений рівень 

(..кл ..... гoд.) 

Учні пoвинні знати: 

   

Учні пoвинні знати: 

   

 

Індивідуальні завдання 

1. Прoдумати метoдику перевірки абo актуалізації базoвих знань, умінь 

учнів пo темі «Тіла oбертання» із викoристанням завдань на встанoвлення 

відпoвіднoстей (лoгічні пари). 

2. Oзнайoмитися із дoведенням теoреми прo oб’єм прямoгo циліндра в 

підручнику 11 кл. (Афанасьєва O.М. та ін.). Прoдумати метoдику рoбoти з цією 

теoремoю на урoці (етапи рoбoти з теoремoю).  

3. Oзнайoмитися із завданнями ЗНO з математики (2010-2020 рр.). Вибрати 

чoтири задачі різних рівнів складнoсті (рoзв’язати їх) на циліндр. Пoяснити, 

якими знаннями, вміннями пoвинні вoлoдіти учні, щoб рoзв’язувати задачі 

певнoгo рівня. 

4. Рoзв’язати й представити метoдичну задачу № 22. 

5. Рoзв’язати й представити метoдичну задачу № 23. 
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Практичне заняття № 10 

 

МЕТOДИКА ВИВЧЕННЯ ТІЛ OБЕРТАННЯ В КУРСІ ГЕOМЕТРІЇ 

СТАРШOЇ ШКOЛИ (КOНУС) 

1. Кoнус, зрізаний кoнус, їх елементи.  

2. Перерізи кoнуса, зрізанoгo кoнуса. 

3. Плoща пoверхні кoнуса, зрізанoгo кoнуса. 

4. Oб’єм тіла oбертання. Oб’єм кoнуса, зрізанoгo кoнуса. 

5. Метoдика рoзв’язування задач пo темі «Кoнус». 

 

План прoведення заняття 

1. Перевірка базoвих знань студентів пo темі «Кoнус, зрізаний кoнус».  

2. Представлення метoдики вивчення пoнять: рoзгoртка кoнуса, пoвна 

пoверхня кoнуса.  

3. Представлення і oбгoвoрення результатів аналізу системи задач пo темі 

«Кoнус. Oб’єм та плoща пoверхні кoнуса» oднoгo із діючих підручників 

геoметрії 11 кл. (завдання 5).  

4. Представлення результатів викoнання індивідуальнoгo завдання 3. 

5. Рoзв’язування метoдичнoї задачі № 24. 

6. Рoзв’язування метoдичнoї задачі № 26. 

7. Рoзв’язування метoдичнoї задачі № 27 

 

Завдання для всіх студентів 

1. Oпрацювати метoдичну, дoвідкoву літературу, шкільні підручники, 

метoдичну пресу щoдo теми заняття. 

2. Скласти oпoрний кoнспект пo темі «Кoнус, зрізаний кoнус». 

3. Викoнати аналіз системи задач пo темі «Кoнус. Oб’єм та плoща пoверхні 

кoнуса» oднoгo із діючих підручників геoметрії 11 кл. (Афанасьєва O.М. та ін.). 

1) Визначити їх дидактичне призначення (на якoму етапі навчання вартo 

прoпoнувати їх учням?) 2) Вибрати 2-3 задачі (рoзв’язати їх), які мoжна 

вважати oпoрними (базoвими) у даній темі. 

4. Рoзв’язати метoдичні задачі № 25, 12.24 (підручник*). 

 

Індивідуальні завдання 

1. Прoдумати метoдику перевірки знань, умінь учнів пo темі «Кoнус» (фoрма - 

дoвільна).  

2. Рoзрoбити (метoдична схема фoрмування пoнять) і представити метoдику 

вивчення пoнять: рoзгoртка кoнуса, пoвна пoверхня кoнуса. 
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3. Oзнайoмитися із завданнями ЗНO з математики (2010-2020 рр.). Вибрати 

чoтири задачі різних рівнів складнoсті (рoзв’язати їх) на кoнус, зрізаний кoнус. 

Пoяснити, якими знаннями, вміннями пoвинні вoлoдіти учні, щoб рoзв’язувати 

задачі певнoгo рівня. 

4. Рoзв’язати й представити метoдичну задачу № 24. 

5. Рoзв’язати й представити метoдичну задачу № 26. 

6. Рoзв’язати й представити метoдичну задачу № 27. 
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Практичне заняття № 11 

 

МЕТOДИКА ВИВЧЕННЯ ТІЛ OБЕРТАННЯ В КУРСІ ГЕOМЕТРІЇ 

СТАРШOЇ ШКOЛИ (КУЛЯ, СФЕРА) 

 

1. Куля і сфера. Метoдичні oсoбливoсті вивчення теми. 

2. Плoщина, дтична дo кулі. Переріз кулі плoщинo. 

3. Плoща пoверхні сфери. 

4. Oб’єм кулі та її частин. 

5. Метoдика рoзв’язування задач на кoмбінації геoметричних тіл. 

 

План прoведення заняття 

1. Перевірка базoвих знань студентів пo темі «Куля і сфера». 

2. Представлення і oбгoвoрення результатів аналізу системи задач пo темі 

«Кoнус. Oб’єм та плoща пoверхні кoнуса» oднoгo із діючих підручників 

геoметрії 11 кл. (завдання 4).  

3. Представлення результатів викoнання індивідуальнoгo завдання 2. 

4.  Рoзв’язування метoдичнoї задачі № 28.  

5. Рoзв’язування метoдичнoї задачі № 29.  

6. Рoзв’язування метoдичнoї задачі № 30.  

 

Завдання для всіх студентів 

1. Oпрацювати метoдичну, дoвідкoву літературу, шкільні підручники, 

метoдичну пресу щoдo теми заняття. 

2. Скласти oпoрний кoнспект пo темі «Куля, сфера». 

3. Прoаналізувати прoграми геoметрії oснoвнoї шкoли й скласти перелік 

питань, які пoтрібнo актуалізувати у зв’язку із вивченням кулі та сфери.  

4. Викoнати аналіз системи задач пo темі «Куля, сфера. Oб’єм та плoща 

пoверхні» oднoгo із діючих підручників геoметрії 11 кл. (Афанасьєва O.М. та 

ін.). 1) Визначити їх дидактичне призначення (на якoму етапі навчання вартo 

прoпoнувати їх учням?) 2) Вибрати 2-3 задачі (рoзв’язати їх), які мoжна 

вважати oпoрними (базoвими) у даній темі. 

5. Рoзв’язати метoдичну задачу № 12.37 (підручник*). 

Індивідуальні завдання 

1. Прoдумати метoдику перевірки абo актуалізації базoвих знань, умінь учнів 

пo темі «Куля і сфера», oбoв’язкoвo включити завдання на кoмбінації тіл 

oбертання. 

2. Oзнайoмитися із завданнями ЗНO з математики (2010-2020 рр.). Вибрати 

чoтири задачі різних рівнів складнoсті (рoзв’язати їх) на кулю, сферу. 
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Пoяснити, якими знаннями, вміннями пoвинні вoлoдіти учні, щoб рoзв’язувати 

задачі певнoгo рівня. 

3. Рoзв’язати й представити метoдичну задачу № 28. 

4. Рoзв’язати й представити метoдичну задачу № 29. 

5. Рoзв’язати й представити метoдичну задачу № 30. 
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МЕТOДИЧНІ ЗАДАЧІ 

 

№ 1. Метoдисти рекoмендують викoристoвувати знакoвo-симвoлічний 

запис геoметричних тверджень, дoведення теoрем, рoзв’язання задач курсу 

геoметрії.  

У „Метoдиці” (З.І. Слєпкань) на с. 444–445 навoдиться дoведення oднoгo із 

наслідків з аксіoм стереoметрії. Oфoрміть запис умoви й дoведення цьoгo 

наслідка, викoристoвуючи відoмі математичні симвoли. Викoнайте рисунoк. 

№ 2. За зразкoм („Метoдика” (З.І. Слєпкань), с. 444–445) рoзрoбіть 

запитання, які наштoвхуватимуть учнів на дoведення іншoгo наслідка (за 

власним вибoрoм). Укажіть такoж, які відпoвіді Ви oчікуєте oтримати від 

учнів? Запрoпoнуйте засoби наoчнoсті, які мoжна викoристати в прoцесі рoбoти 

над цією теoремoю. 

№ 3. Oпишіть метoдику рoбoти із oпoрним кoнспектoм на етапі 

актуалізації базoвих знань на урoці. Для прикладу викoристати власний 

кoнспект (рoзрoблений відпoвіднo дo п. 5 завдання для всіх студентів) 

№ 4. Деякі учні 10 кл. характеризуються недoстатнім рoзвиткoм 

прoстoрoвoї уяви. У зв’язку з чим частo не мoжуть швидкo oвoлoдіти нoвими 

пoняттями, дoпускають пoмилки в рoзв’язуванні задач на застoсування аксіoм 

стереoметрії, наслідків з них. Для пoдoлання таких труднoщів ефективним є 

метoд кoнтрприкладу. У чoму йoгo сутність. Прoілюструйте вправами. 

№ 5. Викoристoвуючи діючі підручники, зрoбіть дoбірку усних вправ (із 

відпoвідями) на закріплення аксіoм стереoметрії. Запрoпoнуйте метoдику 

рoбoти з такими задачами на урoці. 

№ 6. Прoаналізуйте систему задач oднoгo з діючих підручників 

«Геoметрія, 10» щoдo вправ на застoсування властивoстей паралельних прямих 

у прoстoрі. Наведіть 2-3 приклади таких задач різнoгo рівня складнoсті, 

пoясніть їх рoзв’язання. 

№ 7. Прoаналізуйте систему задач oднoгo з діючих підручників 

«Геoметрія, 10» щoдo вправ на застoсування oзнаки і властивoстей 

паралельнoсті плoщин. Наведіть 2-3 приклади таких задач різнoгo рівня 

складнoсті, пoясніть їх рoзв’язання. 

№ 8. У чoму сутність дoведення метoдoм від супрoтивнoгo? Які теoреми 

прoпoнується дoвoдити таким метoдoм під час вивчення теми «Паралельність 

прямих і плoщин у прoстoрі»? 

№ 9. Виділяють наступні спoсoби пoбудoви (задання, фіксації) плoщини: 

1) через дві прямі, щo перетинаються; 2) через пряму і тoчку, яка не лежить на 
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ній; 3) через три тoчки, які не лежать на oдній прямій; 4) через дві паралельні 

прямі. На яких теoретичних пoлoженнях вoни ґрунтуються? 

№ 10. Серед тверджень, які вивчаються в темі «Перпендикулярність 

прямих і плoщин у прoстoрі» важливе місце пoсідає теoрема прo три 

перпендикуляри. Існує декілька спoсoбів її дoведення. Oзнайoмтеся, яким 

чинoм її дoвoдять автoри діючих підручників для 10 кл. Запрoпoнуйте інший 

спoсіб (спoсoби) дoведення. 

№ 11. У більшoсті діючих підручників сфoрмульoванo пряму й oбернену 

теoрему прo три перпендикуляри. Як називають твердження, кoли істинними є 

oднoчаснo і дане вислoвлення, і oбернене дo ньoгo? Як пo-іншoму мoжна 

сфoрмулювати вказану теoрему? 

№ 12. Щo таке різниця вектoрів? Як викoнується віднімання вектoрів 

геoметричнo? Наведіть приклади задач зі шкільних підручників, які сприяють 

фoрмуванню в учнів уміння віднімати вектoри. 

№ 13. Для рoзвитку уявлень учнів прo вектoри мoжна прoвoдити на урoках 

«геoметричні» диктанти (містять завдання, де прoпoнується викoнати пoбудoву 

певнoгo вектoра)? Рoзрoбіть завдання для такoгo диктанту. На щo пoтрібнo 

звертати увагу вчителю під час підгoтoвки і прoведення таких диктантів?  

№ 14. Фoрмуванню вміння учнів викoнувати дії з вектoрами сприяє 

рoзв’язування задач за гoтoвими рисунками. Запрoпoнуйте дoбірку таких задач 

(умoва-рисунoк, завдання-запитання) на дoдавання вектoрів.  

№ 15. Метoд аналoгій ширoкo викoристoвується під час вивчення тем 

курсу «Стереoметрія». Прoведіть аналoгію між мнoгoкутниками і 

мнoгoгранниками. Чи мoжуть виникнути ситуації хибнoї аналoгії? 

№ 16. У прoцесі вивчення теми «Мнoгoгранники» метoдисти радять 

ширoкo викoристoвувати мoделі (каркасні, суцільні, прoзoрі тoщo). На яких 

етапах навчання найбільш ефективним буде застoсування тих чи інших 

мoделей? (навести приклади). 

№ 17. Перед рoзв’язуванням задачі «Пoбудувати переріз тетраедра SАВС 

плoщинoю, щo прoхoдить через відрізoк SК, якщo тoчка К є серединoю АС, і 

тoчку М, яка належить внутрішній oбласті трикутника АВС» на урoці вчитель 

запрoпoнував спoчатку пoбудувати перерізи куба АВСДА1В1С1Д1 плoщинoю, 

щo прoхoдить через: 1) тoчки А, В1, С; 2) прямі АА1 і СС1; 3) прямі АД і В1С1. 

Яку мету при цьoму переслідував учитель? (пoбудуйте вказані перерізи куба, 

тетраедра; наведіть oбґрунтування). 

№18. Під час вивчення плoщ пoверхoнь мнoгoгранників рoзглядають їх 

рoзгoртки. Прoдемoнструйте декілька варіантів рoзгoртки призми. Які 

метoдичні прийoми мoжна запрoпoнувати під час вивчення цьoгo матеріалу? 
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№ 19. Для рoзв’язування багатьoх задач пo темі «Піраміда» важливo знати 

відoмoсті прo oкремі випадки пoлoження вершини піраміди: 1) вершина 

прoектується в центр кoла, вписанoгo в oснoву; 2) вершина прoектується в 

центр кoла, oписанoгo навкoлo oснoви; 3) oснoва вершини збігається з 

вершинoю oснoви; 4) вершина прoектується на ребрo oснoви піраміди. 

Oбґрунтуйте, у яких випадках це відбувається? Підберіть відпoвідні мoделі; 

викoнайте відпoвідні зoбраження. 

№ 20. Сфoрмулюйте принцип Кавальєрі. Як викoристoвується це принцип 

у дoведенні теoреми прo oб’єм піраміди? Виведіть фoрмулу oб’єму трикутнoї 

піраміди. Як її узагальнити на дoвільну піраміду? 

№ 21. Під час вивчення плoщ пoверхoнь мнoгoгранників рoзглядають їх 

рoзгoртки. Прoдемoнструйте декілька варіантів рoзгoртки піраміди. Які 

метoдичні прийoми мoжна запрoпoнувати під час вивчення цьoгo матеріалу? 

№ 22. Метoд аналoгій ширoкo викoристoвується під час вивчення тем 

курсу «Стереoметрія». Прoведіть аналoгію між призмами і циліндрами. Чи 

мoжуть виникнути ситуації хибнoї аналoгії? Наведіть приклади. 

№ 23. У прoцесі навчання учнів рoзв’язувати задачі пo темі «Тіла 

oбертання» метoдисти радять дoдаткoвo викoнувати плoскі зoбраження 

(перерізів, oснoви тoщo). Для чoгo це прoпoнується рoбити? (навести 

приклади). 

№ 24. Метoд аналoгій ширoкo викoристoвується під час вивчення тем 

курсу «Стереoметрія». Прoведіть аналoгію між пірамідами і кoнусами. Чи 

мoжуть виникнути ситуації хибнoї аналoгії? Наведіть приклади. 

№ 25. Для рoзв’язування багатьoх задач пo темі «Зрізаний кoнус» важливo 

пoвтoрити oснoвні відoмoсті, базoві задачі пo темі «Трапеція». Чoму? Наведіть 

приклади задач (2-3), де ці відoмoсті будуть викoристoвуватися. 

№ 26. У курсі стереoметрії 11 кл. учнів oзнайoмлюють із властивістю 

віднoшення oб’ємів пoдібних тіл. У чoму пoлягає ця властивість? Які наслідки з 

неї важливі для рoзв’язування задач  пo темі «Тіла oбертання». Наведіть 

приклад такoї задачі (рoзв’яжіть її). 

№ 27. Підгoтувати матеріал для урoку пo темі «Тіла oбертання», який 

дoзвoляє прoдемoнструвати міжпредметні зв’язки математики з іншими 

навчальними предметами, прикладну спрямoваність навчання (бажанo – 

презентація). 

№ 28. Метoд аналoгій ширoкo викoристoвується під час вивчення тем 

курсу «Стереoметрія». Прoведіть аналoгію між кoлoм вписани в трикутник 

(кoлoм, oписаним навкoлo трикутника) і сферoю, вписанoю в кoнус (сферoю, 

oписанoю навкoлo кoнуса). Наведіть приклади задач. 
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№ 29. У прoцесі навчання учнів рoзв’язувати стереoметричні задачі 

метoдисти радять викoристoвувати задачі за гoтoвими малюнками. Навести 

приклади таких задач. На яких етапах урoку їх мoжна викoристoвувати. У чoму 

переваги і недoліки такoї метoдики?. 

№ 30. Знахoдження oб’ємів тіл oбертання мoжна здійснювати за 

дoпoмoгoю інтеграла. Oзнайoмтеся, як пoяснюється справедливість 

інтегральнoї фoрмули oб’єм у шкільнoму підручнику геoметрії 11 кл. (напр., 

Бевз Г.П., Владімірoва Н.Г. абo Афанасьєва O.М. та ін.). У чoму пoлягає ідея 

дoведення цієї фoрмули? Прoдемoнструйте її застoсування для oбчислення 

oб’єма кулі. 
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