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Пояснювальна записка 
  Пропонована програма повністю відповідає державним програмам з геометрії  7- 9 

класів для загальноосвітніх навчальних закладів та класів з поглибленим вивченням 

математики. Відрізняється деталізацією та наявністю додаткового матеріалу. 

 Програма враховує, що провідною стратегією сучасної середньої освіти, у тому 

числі й основної школи, є особистісно-диференційований підхід у навчанні учнів і  

передбачає варіативність обсягу навчального матеріалу, тобто можливість вивчення 

предмета з різним ступенем змістовного наповнення: на рівні стандарту (обов’язкового 

для всіх учнів) або  поглибленому рівні. Для загальноосвітніх класів пропонується  

природне продовження вивчення і поглиблення знань учнів з геометрії на позакласних 

заняттях.  Орієнтовна програма таких факультативних занять наводиться у додатку.  

 

Цілі навчання геометрії.  Основними цілями навчання геометрії в 7–9 класах є: 

  формування в учнів уявлення  

 -   про геометрію як частину людської культури, 

      -   про дослідження у математичній науці геометрії як дедуктивного 

методу пізнання і опису дійсності; 

 інтенсивний розвиток загальнонавчальних умінь: уваги, пам’яті, 

наполегливості, культури мовлення,  чіткості і точності думки, здатності 

відчувати красу ідеї, метода, розв’язання задачі; 

 формування в учнів пізнавальної мотивації навчальної діяльності, 

здатності самостійно аналізувати, класифікувати, узагальнювати, робити 

умовиводи; 

 інтелектуальний розвиток учнів, формування в них абстрактно-логічного, 

наочно-образного типів мислення, просторової уяви; 

 опанування учнями системи геометричних знань і вмінь, що необхідні 

для практичної діяльності, для вивчення суміжних дисциплін, для 

подальшого продовження навчання; 

 задовольнити потреби профільної підготовки учнів у розвитку  

математичних видів діяльності учнів. 

 

Мета  програми.  

Провідною  метою  програми  є  створення   умов   для   розвитку кожної  

особистості  учня  з  урахуванням  його  можливостей  і  потреб та вікових 

особливостей, а для  класів з поглибленим вивчення математики –  забезпечення 

необхідного для подальшого отримання вищої освіти рівня знань, розвитку логічного 

мислення, просторової уяви, навичок математичного моделювання. 

 

Особливості  програми. Цю програму відрізняє таке. 

 

Приділяється  багато уваги історизму у викладання курсу, особливо на початку 

вивчення геометрії.  Це дозволить не тільки  поповнити історично-наукові знання учнів, 



але й сприятиме формуванню в них уявлення про геометрію як частину людської 

культури. Таке подання навчального матеріалу  дозволить розпочати вивчення геометрії з 

наочно-інтуїтивного сприйняття учнями певних фактів,  природним чином сформувати в 

них уявлення про структуру геометрії як математичної науки.  

Методичною основою програми є поєднання наочно-геометричного та логічного 

початків у вивченні предмета. Так поняття симетрії відносно прямої виникає з практичної 

діяльності і асоціюється в учнів із зоровими образами, тому легко сприймається. За 

рахунок введення цього поняття у 7-му класі значно спрощуються доведення 

властивостей рівнобедреного трикутника та багатьох інших теорем.   

Пропонується дещо інша послідовність вивчення тем курсу. Так, вивчення 

вписаних та центральних кутів вилучено з теми „Чотирикутники” і  пропонується  

окремою темою (на початку 8 класу) як продовження теми „Коло”. Це дозволяє 

акцентувати увагу учнів на властивостях кутів, пов’язаних з колом, а після того закріпити 

набуті знання при вивченні вписаних й описаних чотирикутників. 

Вивчення  векторів  пропонується розпочати у 8 класі на рівні формування в учнів 

практичної діяльності роботи з вектором, як напрямленим відрізком,   а потім, у 9-му 

класі, вивчати властивості вектора, заданого у координатній формі. 

              Такий подвійний, “спіральний” підхід полегшує засвоєння учнями первинних 

понять відповідних тем курсу і формування  в них здатності використовувати набуті 

знання при розв’язуванні задач, вивчення суміжних дисциплін. 

Тема „Площі плоских фігур”, дещо знайома учням з молодших класів, 

пропонується для подальшого вивчення протягом всього курсу (у темах про властивості 

конкретних фігур).  

Пропонується звертати увагу учнів на методи розв’язування задач (не тільки метод 

допоміжного кола, а й методи подібності,  площ, векторний і координатний методи, метод 

мас тощо), застосування опорних задач.  

Вказане вище неможливо здійснити в повному обсязі без залучення додаткових 

(позакласних) годин. Таким чином створюється природний зв’язок між шкільними і 

позашкільними (факультативними) заняттями.  

Програма передбачає можливість вивчення матеріалу з різним ступенем повноти, 

надає змогу врахувати профіль навчального закладу, особливості конкретних учнів, 

кількість навчальних годин. Це дозволяє вчителю реально здійснити особистісно-

диференційований підхід  у навчанні учнів, вільно обирати методичні шляхи і 

організаційні форми навчання, проявити творчу ініціативу, а  учню надає можливість 

поглибити знання предмету незалежно від типу закладу, у якому він навчається. 

 

   Структура програми.  Програму складено відповідно до вимог державного  

стандарту шкільної 12-ти річної математичної освіти й програм з геометрії для 7-9 класів 

загальноосвітніх навчальних закладів та класів з поглибленим вивченням математики.  

Програма представлена в табличній формі, що містить дві частини – зміст  

навчання і вимоги до загальноосвітньої підготовки учнів. 

У змісті навчання вказано той навчальний матеріал, який підлягає вивченню у 

відповідному класі. Зміст навчання структуровано за розділами, кожен з яких  

розкривається через певну сукупність тем. Теми програми, які взято в дужки, 

необов’язкові для вивчення у загальноосвітніх класах.  

Вимоги до загальноосвітньої підготовки учнів наведено відповідно до державного 

стандарту шкільної математичної освіти. 

Кількість навчальних годин для кожного з розділів програми вказано орієнтовно і 

може змінюватися залежно від навчального плану конкретного  навчального закладу, 

потреб учнів щодо повторення й узагальнення матеріалу, закріплення навичок 

розв’язування задач з певної теми тощо. Орієнтовна кількість навчальних годин для класів 

з поглибленим вивченням математики наводиться у дужках. 



Вчитель має змогу  обрати різний рівень опанування навчальним матеріалом 

залежно від типу навчального закладу, кількості навчальних годин, контингенту  учнів, 

рівня їхньої підготовки, інтересів і здібностей. 

При календарному плануванні вчитель може змінювати послідовність вивчення  

тем програми,   переносити на факультативні заняття: поглиблене вивчення окремих 

тем, вивчення додаткового матеріалу,   практичне опрацювання певних тем. 

У додатку наводиться орієнтовна дворівнева програма факультативних занять з 

геометрії для учнів 7-9 класів, тобто із розрахунку 1 година або 1,5 години на тиждень.  

7 клас  

54 год: 
1 год на тиждень у І семестрі – 16 год; 2 год на тиждень у ІІ семестрі – 38 год 

№ 

 

Зміст навчального матеріалу Вимоги до рівня загальноосвітньої 

підготовки учнів 

І Найпростіші геометричні фігури та їх 

властивості – 7 год 
          Геометрія як навчальний предмет.     Як 

зароджувалася геометрія. Єгипетський 

трикутник. [Наближене обчислення площі 

плоскої фігури. Стародавні  доведення теореми 

Піфагора.]     

     Логічні твердження і дедуктивний метод.   

[Використання діаграм Венна для  

розв’язування життєвих логічних задач.] 
       Поняття про основні геометричні фігури на 

площині. Означення паралельності двох прямих, 

рівності відрізків, рівності кутів, означення 

трикутника та рівності трикутників.      

     Логіка будови геометрії. Аксіоми Евклідової 

геометрії. 
  

Описує:  як зароджувалася геометрія;  що таке 

геометричне тіло і фігура;  як формувалися основні 

поняття геометрії та    чим вони відрізняються від 

означень у   геометрії;  точку, вірізок, пряму, промінь. 

Пояснює : 

– що таке істинне і хибне твердження; 

– терміни: означення, аксіома, теорема. 

Зображує і знаходить на малюнках:    

відрізки, прямі і півпрямі;  гострі, прямі, тупі     

і розгорнуті кути; трикутники; внутрішні й  

зовнішні точки геометричних фігур. 

Формулює: 

-означення: кута, трикутника, рівних відрізків, рівних 

кутів, рівних трикутників, паралельності  прямих; 

- властивості розміщення точок на прямії, 

вимірювання відрізків і кутів. 

Застосовує здобуті знання для  

 розв’язування    задач на  обчислення (один-два 

логічних   кроки). 

II Взаємне розташування прямих 

на площині – 15 год 

    Суміжні та вертикальні кути, їх властивості.     

    Кут між двома прямими, що перетинаються. 

Перпендикулярні прямі. Перпендикуляр, його 

властивість і відстань від точки до прямої. 

         [Спосіб доведення від супротивного.] 

   Бісектриса кута. [Властивості бісектрис суміжних 

кутів, вертикальних кутів.] 

    Кути, що утворені при перетині двох прямих 

третьою, їх властивості.  

     [Види математичних тверджень.] 
     Ознаки і властивості паралельних прямих. 

Відстань між паралельними прямими. [Кути з 

відповідно паралельними і відповідно 

перпендикулярними сторонами.] 

     [Відкриття Лобачевським неевклідової 

геометрії.] 

 

Пояснює: що таке доведення, логічні кроки 

доведення;  різницю між  твердженнями: ознака, 

означення, властивість. 

Зображує та знаходить на малюнку: суміжні     і 

вертикальні кути; січну двох прямих;     внутрішні 

односторонні і  різносторонні     кути при двох 

прямих і січній.  

Будує: за  допомогою   транспортира  бісектрису 

даного кута;  за допомогою кутника і лінійки 

перпендикуляр до даної прямої  і    пряму, 

перпендикулярну до заданої прямої;  

Формулює   означення: суміжних і вертикальних 

кутів;  бісектриси кута; перпендикуляра до прямої і   

перпендикулярних прямих; кута між двома    

прямими; властивості: суміжних і вертикальних 

кутів;  кутів, утворених при перетині двох прямих 

січною, паралельних прямих;  ознаки паралельності 

прямих.  

Доводить: властивості суміжних і вертикальних 

кутів, паралельних прямих, перпендикулярних 

прямих. 

Застосовує вивчене до розв’язування задач на 

обчислення і доведення (1–3 логічних кроки). 

III                    Трикутники – 16 год  
     Означення кривої, ламаної, багатокутника, 

опуклого багатокутника і їх елементів.  

   Види трикутників. Медіана, бісектриса і висота 

трикутника.  [Метод мас і властивості  точок 

перетину медіан трикутника.] 
       Сума кутів трикутника. Зовнішній кут 

Пояснює, що таке: крива, ламана, багатокутник, 

опуклий  многокутник;  медіана, бісектриса, висота  

трикутника; симетрія фігури відносно прямої. 

Класифікує трикутники за сторонами і кутами. 

Зображує та знаходить на малюнках: різні види 

трикутників та їх елементи; точку, відрізок і пряму, 

симетричні заданій прямій (за допомогою косинця і  

лінійки). 



трикутника та його властивості.  Теорема про 

суму кутів трикутника. [Розміщення висот 

тупокутного трикутника, проведених з вершини його 

гострого кута. Сума зовнішніх кутів трикутника.] 

   Симетрія геометричних фігур відносно прямої.  
Бісектриса як вісь симетрії кута. Серединний 

перпендикуляр до відрізка як його вісь симетрії.    
Властивості рівнобедреного трикутника.     
   Три ознаки рівності трикутників. Ознаки 

рівності прямокутних трикутників. [Четверта ознака 

рівності трикутників.] 

   Ознаки рівнобедреного трикутника. 
трикутника.  

    Співвідношення між сторонами і кутами 

трикутника. Співвідношення між сторонами 

трикутника. Означення похилих до прямої та їх  

проекції на пряму. Властивості перпендикуляра і 

похилої.  

   

Формулює:  властивості рівнобедреного і 

прямокутного   трикутників;  ознаки: рівності 

трикутників, рівнобедреного трикутника;  нерівності  

сторін трикутника, сторін і кутів  трикутника;   

перпендикуляра і похилої до прямої. 

Доводить: теорему про суму кутів трикутника;  

властивості зовнішнього кута трикутника; 

властивості й ознаки рівнобедреного    трикутника;  

три ознаки рівності трикутників; 

ознаки рівності прямокутних трикутників; 

Застосовує вивчене до розв’язування задач на 

обчислення і доведення (1–3 логічних кроки). 

 

 

 

 

 

 

IV Коло і круг. Геометричні побудови – 12 

год 

      Геометричне місце точок (ГМТ). [Бісектриса 

кута, серединний перпендикуляр до відрізка як 

геометричне місце точок.] 

     Коло і круг.   Властивості хорд кола.     

     Взаємне розміщення прямої і кола. Дотична до 

кола, її властивість і ознака.      

      Коло, описане навколо трикутника. Коло, вписане 

в трикутник. [Центр цих кіл як відповідні ГМТ.] 

    Взаємне розміщення двох кіл.   
    Задача на геометричну побудову за допомогою 

циркуля і лінійки і етапи її розв’язання. 

     Основні опорні задачі на побудову: суми і 

різниці двох заданих відрізків; трикутника за трьома 

сторонами; кута, рівного даному; бісектриси даного 

кута; поділ даного відрізка навпіл; перпендикулярної 

прямої до заданої прямої; прямої, що паралельна 

заданій прямій; прямої, дотичної до даного кола у 

заданій точці.  

     [Базові трикутники, як опорні задачі на побудову. 

Базові прямокутні трикутники. Метод ГМТ  у 

задачах на побудову.] 

Пояснює, що таке  геометричне місце точок  (як 

властивість і    ознака фігури); задача на побудову. 

Описує: взаємне розташування кола і прямої; двох 

кіл. 

Зображує та знаходить  на малюнках: коло, круг та їх 

елементи; вписане у трикутник коло і коло описане 

навколо трикутника; січні і дотичні до кола прямі;   

Знаходить за допомогою косинця, лінійки і 

транспортиру: центри вписаного і описаного кіл 

даного трикутника та їх радіуси; центр даного кола та 

його радіус. 

Формулює означення: кола, круга та їх елементів; 

дотичної до кола; дотичних кіл; кола, описаного 

навколо трикутника; кола,  вписаного в трикутник;  

властивості:  хорд і діаметра кола;   властивості  й 

ознаки: бісектриси кута і серединного 

перпендикуляра до відрізка; теореми: про 

розміщення центрів вписаного і описаного кіл 

трикутника. 

Доводить: властивості хорд і діаметра кола, 

дотичної до кола; існування кола вписанго утрикутник 

і описаного навколо трикутика; властивості і ознаки 

бісектриси кута і серединного перпендикуляра до 

відрізка. 

Розв’язує основні опорні задачі на побудову 

Застосовує вивчене до розв’язування задач на 

обчислення,  доведення і побудову (1-4 логічних 

кроки). 

 

V Систематизація і повторення 

навчального матеріалу – 4 год 

 

 

8 клас  

Для загальноосвітніх класів - 70 год:   2 год на тиждень.  

[Для класів з поглибленим вивченням математики - 102 год:  3 год на тиждень] 

№ 

 

Зміст навчального матеріалу Вимоги до рівня 

загальноосвітньої підготовки 

учнів 

І      Повторення основного навчального матеріалу за курс 

7 класу –2 год [10год] 

       [Нерівності для сторін трикутника. Нерівності для 

сторін і кутів трикутника. Властивості перпендикуляра і 

Розрізняє види математичних тверджень 

(аксіома, теорема, обернена теорема, 

означення, ознака, властивість), наводить 

приклади.  

Пояснює: що означає „розв’язати 



похилих.] 

        [Поняття геометричного місця точок як необхідна і 

достатня умови. Серединний перпендикуляр до відрізка і 

бісектриса кута як геометричне місце точок. Опорні задачі 

на побудову. Базові трикутнки. Метод геометричного місця 

точок у задачах на побудову] 

геометричну задачу” і як записати її 

розв’язування. 

Формулює основні означення і    

теореми за курс 7 класу. 

Розв’язує задачі за курс 7 класу [у тому 

числі і задачі на побудову]. 

 

ІІ Коло. Вписаний і центральний кути –10 год [16 год] 

    Розширення поняття про кут.  Градусна міра дуги кола. 

Вписаний і центральний кути. Коло, описане навколо 

прямокутного тикутика. [Міра кута між: хордами кола;  

січними кола; дотичною до кола і  хордою, проведеною з 

точки дотику; дотичними, проведеними до кола з однієї 

точки.  Властивості точка перетину бісектриси кута  

трикутника з описаним навколо нього колом. Метод 

допоміжного кола. Геометричне місце точок, що вміщує 

заданий кут як опорна задача на побудову. Зовнєвписані 

кола трикутника.] 

Зображує та знаходить на малюнку   

вписані й центральні кути; центр кола, 

описаного    навколо  прямокутного і 

непрямокутного трикутників. 

Формулює: означення градусної міри 

дуги кола,  центрального і вписаного 

кутів  кола; властивості дуг і хорд кола; 

вписаних і центральних кутів; кола, 

описаного навколо   прямокутного 

трикутника. 

Доводить: властивості дуг і хорд кола; 

вписаних і центральних кутів 

Застосовує вивчене для розв’язування   

задач на 2–3  логічні кроки . 

 

ІІІ 
    Багатокутники. Площа плоскої фігури. 

Чотирикутники  –22 год [28 год] 

       Багатокутник та його елементи. Опуклі і не опуклі 

багатокутники. Порівняння довжини сторони багатокутника 

з сумою інших його сторін. Сума кутів опуклого 

багатокутника. [Сума зовнішніх кутів опуклого 

багатокутника.]  Вписані і описані багатокутники. 

[Необхідна і достатня умови вписаного й описаного 

багатокутників.] 

        Поняття площі багатокутника і її властивості.  

Рівновеликі фігури. [Рівноскладені фігури і їх властивості].  

Обгрунтування формули для обчислення площі 

прямокутника.   

Чотирикутники та його елементи. Опуклі і неопуклі 

чотирикутники. Сума  внутрішніх кутів чотирикутника. 

Вписані й описані чотирикутники; їх властивості; [їх 

ознаки].     

       Паралелограм, його властивості й ознаки, площа. 

[Властивості бісектрис внутрішніх кутів паралелограма.] 

Означення, властивості й ознаки прямокутника, ромба і 

квадрата. Обгрунтування формул для обчислення площі   

паралелограма, трикутника і трапеції. 

        [Метод площ і опорні задачі. Теорема Чеви й наслідки з 

неї. Теорема Жергона.] 

     Теорема Фалеса. Середня лінія трикутника та її 

властивості. [Обернена теорема Фалеса. Поділ відрізка на 

довільне число рівних частин як опорна задача на побудову.]  

     Трапеція та її елементи. [Властивості бісектрис 

внутрішніх кутів трапеції при її бічній  стороні.] Середня 

лінія трапеції та її властивості. Площа трапеції.  Означення, 

властивості й ознаки рівнобічної трапеції. Прямокутна 

трапеція. Вписана й описана трапеції. [Опорні задачі 

трапеції.]  

       [Паралелограм Варіньйона. Коло Ейлера і пряма 

Ейлера.] 

Розпізнає і зображає на малюнку   

багатокутники, вписані й описані 

багатокутники, чотирикутники різних 

видів, зазначених у змісті програми, та їх    

елементи. 

Формулює:  означення і властивості 

зазначених в  змісті програми 

чотирикутників, вписаних і описаних 

багатокутників і чотирикутників, 

середньої лінії трикутника і трапеції;  

теорему Фалеса. 

Доводить: властивості і ознаки, вирази 

для обчислення площі  паралелограма, 

ромба і квадрата, трапеції, рівнобічної 

трапеції; властивсті середніх ліній 

трикутника і трапеції; теорему Фалеса.  

Застосовує вивчені означення,   

властивості й ознаки для розв’язування  

  задач на обчислення та доведення на 2–

4 логічних кроки; задач на побудову  (без  

  доведення).  

ІV  Подібність трикутників – 14 год [21 год] 

      Пропорційні відрізки. Узагальнена теорема Фалеса і 

теорема, обернена до неї. [Побудова четвертого 

пропорційного відрізка як опорна задача на побудову.] 

         Означення подібних трикутників. Основна теорема 

подібності (про паралельні прямі, що обмежують разом із 

сторонами кута подібні трикутники). Три ознаки подібності 

трикутників. Властивості подібних трикутників 

(пропорційність лінійних елементів і площ). Ознаки 

Розпізнає на малюнках: подібні 

трикутники.  

Формулює: узагальнену теореу Фалеса, 

означення і ознаки подібності тикутників; 

теорему Піфагора; теореми про середні 

пропорцйні відрізки в прямокутному 

трикутнику, властивість бісектриси 

трикутника. 

Доводить: ознаки подібності 

трикутників;  теорему Піфагора; 



подібності прямокутних трикутників.  

         [Практичні задачі на застосування подібності.] 

Метричні співвідношення в прямокутному трикутнику. 

Теорема Піфагора [і обернена до неї].  Побудова відрізків 

довжини 
22 ba  за даними відрізками a і b як опорні 

задачі на побудову. [Побудова відрізка довжини  ab за 

даними відрізками a і b як опорна задача на побудову.]  

            Метод подібності і метричні співвідношення в колі; 

властивості бісектриси трикутника; [коло Аполонія];  

пропорційність відрізків хорд кола,   властивість дотичної і 

січної кола. [Формула Лагранжа. Теорема Птолемея. 

Властивості ортоцентричного трикутника; відрізка  трапеції, 

паралельного основам трапеції;  точок перетину діагоналей 

трапеції, середин основ трапеції і прямих, що містять бічні 

сторони трапеції. Теорема Менелая й обернена до неї.]  

      

теореми  про середні пропорцйні 

відрізки в прямокутному трикутнику . 

Застосовує вивчені означення,   

властивості й ознаки для розв’язування  

  задач на обчислення та доведення на 2–

4 логічних кроки; задач на побудову – без  

  доведення.  

 

  

V Розв’язування прямокутних трикутників   – 10 год [13 

год] 

          Означення синуса, косинуса, тангенса і котангенса 

гострого кута прямокутного трикутника. [Побудова кута за 

значеннями його тригонометричних функцій. Зміна 

тригонометричних функцій гострого кута при його 

зростанні.] Тригонометричні функції доповняльних кутів. 

Значення тригонометричних функцій  кутів 30
о
, 45

о
 і 60

о
. 

[Геометричне доведення значення синусу кута  18
о
.] Спів-

відношення між тригонометричними функціями одного й 

того самого кута.  Розв’язування прямокутних трикутників. 

[Прикладні задачі на застосування тригонометрії.     Теорема 

Сімпсона, пряма Сімпсона.] 

       

Формулює: означення синуса, косинуса, 

тангенса і  котангенса  гострого кута  

   прямокутного трикутника;  зв’язок між 

тригонометричними функціями 

доповняльних кутів. 

Записує:  значення синуса, косинуса, 

тангенса і    котангенса кутів 30о, 45о, 60о; 

співвідношення між тригонометричними 

функціями одного й того самого кута; 

 між лінійними     елементами 

прямокутного трикутника через 

тригонометричні функції його гострого 

кута. 

Виводить формули: зв’язку між 

тригонометричними функціями 

доповняльних кутів; значення синуса, 

косинуса, тангенса і    котангенса кутів 

30о, 45о, 60о; співвідношення між 

тригонометричними функціями одного й 

того самого кута. 

Застосовує вивчене для розв’язування 

прямокутних трикутників, простих 

прикладних задач. 

 

VI Вектор як напрямлений відрізок площини  – 6 год [8 год] 

     Вектор як напрямлений відрізок. Модуль вектора. 

Рівність векторів. Додавання і віднімання векторів.  

Множення вектора на число. Означення, властивість і ознака 

колінеарних векторів. Розкладання вектора по двом 

неколінеарним векторам. [Проекція вектора на напрям.] 

 

Наводить приклади векторних і 

скалярних величин. 

Описує:  вектор як напрямлений 

відрізок, його модуль; рівність і 

колінеарність векторів; дії над векторами. 

Розрізняє і зображує кресленням:  
вектор колінеарний даному;  

 співнапрямлені і протилежно напрямлені 

вектори;  суму і різницю  векторів;  

 множення вектора на число; 

розкладання вектора по  двох 

неколінеарних векторах. 

 VIІ      Резерв навчального часу – 6 год  



 

9 клас  

Для загальноосвітніх класів - 70 год:   2 год на тиждень.  

[Для класів з поглибленим вивченням математики - 102 год:  3 год на тиждень.] 

№ 

 

Зміст навчального матеріалу Вимоги до рівня загальноосвітньої 

підготовки учнів 

І           Повторення основного навчального матеріалу 

за курс 8 класу – 2 год [6год] 

 

.  

Розрізняє види математичних тверджень 

(аксіома, теорема, обернена теорема, 

означення, ознака, властивість), наводить 

приклади.  

Формулює основні означення і  теореми 

за курс 8 класу. 

Записує основні формули для 

тригонометричних функцій гострого кута 

з курсу 8 класу. 

Розв’язує задачі за курс 8 класу. 



ІІ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Координатна площина. Розв’язування трикутників 

– 16 год [20 год] 

          Прямокутна декартова система координат на 

площині. Координати середини відрізка. Відстань між 

двома точками. [Координати точки, яка поділяє відрізок 

у заданому відношенні.]  Рівняння кола. Рівняння прямої. 

Кутовий коефіцієнт прямої та його геометричний зміст. 

Рівняння  паралельних прямих, прямих, що співпадають, 

прямих, що перетинаються. [Рівняння перпендикулярних 

прямих.] Рівняння прямої, що проходить через дві задані 

точки. [Рівняння прямої у “відрізках”. Необхідна й 

достатня умови  розташування трьох точок на одній 

прямій.] 

  Синус, косинус, тангенс, котангенс кутів від 0
о
 до 180

о
.  

Знаки значень  синуса, косинуса, тангенса, котангенса 

кутів від 0
о
 до 180

о
. [Зміна їх значення при зростанні 

кута.] Основні тригонометричні тотожності.  

      Теорема косинусів. Теорема синусів.  Узагальнена 

теорема синусів. [Застосування алгебри і тригонометрії 

для розв’язування геометричних задач. Формула Ейлера 

для обчислення відстані між центрами вписаного й 

описаного кіл трикутника]. Формула для обчислення 

площі трикутника  через значення синуса його кута; 

радіуси вписаного і описаного кіл.  Формула Герона. 

[Доведення формули Герона через властивості зовні 

вписаного кола трикутника. Формула обчислення  площі 

опуклого чотирикутника через довжини його діагоналей 

і синус кута  між ними.]  Прикладні задачі. [Теорем 

косинусів для чотирикутника. Метод площ; 

тригонометрична форма теореми Чеви. Метод координат 

як засіб розв’язування геометричних задач.] 

 

Описує прямокутну систему координат. 

Знаходить точку на координатній площині за 

її координатами і  навпаки.  

Розрізняє і наводить приклади рівнянь 

прямої і кола. 

Пояснює геометричний зміст кутового 

коефіцієнта прямої; що таке синус, косинус, 

тангенс і котангенс кутів від 0о до 180о, як 

визначити знак їхнього значення. 

Записує формули: відстані між двома 

точками; координат середини відрізка; умови 

паралельності і перетину двох прямих; основні 

тригонометричні тотожності. 

 Формулює  теореми синусів і косинусів. 

Доводить: формули відстані між двома 

точками, координат середини відрізка; 

теореми синусів і косинусів. 

Розв’язує трикутники.  

Застосовує вивчене для розв’язування задач 

на 2-4 логічні кроки.. 

 

ІІІ  Правильні багатокутники. Довжина кола і 

площа круга – 10 год [14 год] 

          Основні властивості правильних багатокутників та 

обчислення їх елементів. Формули для радіусів вписаних 

і описаних кіл правильних багатокутників.     Формула 

для обчислення площі правильного n-кутника. Побудова 

правильних n-кутників, вписаних у дане коло для  n =3, 

4, 6, 8, 12.     [Правильний п’ятикутник та його 

властивості.  Побудова правильного п’ятикутника і 

десятикутника.]  

     Довжина кола.  Число π. Довжина дуги кола. Радіанна 

міра кута та її зв’язок із градусною мірою кута.     
     Площа круга та його частин.  

Описує багатокутник і його елементи . 

Знаходить і зображує на малюнку: 

   багатокутники і його елементи, вписані  

 в коло і описані навколо кола    багатокутники 

Формулює: означення  і властивості 

правильних  багатокутників. 

Записує і пояснює формули   для правильних 

багатокутників: радіусів   вписаного та 

описаного кіл, площ; довжини кола та дуги  

кола; площі круга,  сектора і сегмента; 

переходу від радіанної міри кута   до градусної 

і навпаки. 

Будує правильні n-кутники, вписані  

   в дане коло для  n=3, 4, 6. 

Застосовує вивчене для розв’язування задач 

на 2-4 логічні кроки.. 

 

ІV Вектори на координатній площині – 16год [22 год] 

    Повторення теми „Вектор як напрямлений відрізок 

площини” :      означення і модуль вектора; рівність 

векторів; додавання і віднімання векторів; множення 

вектора на число; означення, властивість і ознака 

колінеарних векторів; розкладання вектора по двом 

неколінеарним векторам. [Проекція вектора на напрям.] 

                Вектори на координатній площині. Координати 

вектора. Обчислення значення модуля вектора за його 

координатами. Дії над векторами, що задані  

координатами. Властивість колінеарних векторів на 

координатній площині і ознака колінеарності  векторів. 

Розклад вектора за координатними векторами.   

Скалярний добуток двох векторів і його властивості.  

[Вектор-нормаль прямої і обчислення косинуса кута між 

Наводить приклади векторних і скалярних 

величин. 

Описує:  вектор як напрямлений відрізок, 

його модуль; рівність і колінеарність векторів; 

дії над векторами. 

Розрізняє і зображує кресленням:  вектор 

колінеарний даному;  співнапрямлені і 

протилежно напрямлені вектори;  суму і 

різницю  векторів;  множення вектора на 

число; розкладання вектора по  двох 

неколінеарних векторах.  

Пояснює, що таке координати вектора; як 

знайти координати точок симетричних 

відносно осей координат, відносно початку 

координат. 

Формулює властивості дій над векторай на 

коодиатій площні; властивість і ознаку 



прямими. Формула для обчислення відстані від точки до 

прямої на координатній площині. Векторна форма 

ділення відрізка у заданому відношенні. Формула 

Ейлера-Гамільтона. Векторний метод розв’язування 

геометричних задач.] 

колінеарності векторів на координатній 

площині;  означення і властивості скалярного 

добутку векторів; паралельного перенесення 

на координатній площині. 

Записує формули для обчислення модуля 

вектора через його координати, кута між 

двома векторами. 

Застосовує вивчене для розв’язування задач 

на 2-4 логічні кроки..  

V    Геометричні перетворення – 6 год [13 год] 

         Поняття про перетворення фігур на площині: 

переміщення, симетрія відносно точки і прямої, поворот, 

паралельне перенесення та їх властивості, гомотетія і 

подібність. Рівність фігур. [Група симетрії фігури. 

Застосування геометричних перетворень до 

розв’язування задач.]  

          Паралельне перенесення на координатній площині. 

Перетворення симетрії на координатній площині. 

[Полярна система координат і перетворення поворот.] 

    

Наводить приклади фігур, які мають вісь 

симетрії, центр симетрії; подібних фігур. 

Описує:  вказані у змісті програми     

геометричні   перетворення.  

Будує фігури-образи даних фігур, отримані  

вказаними у змісті програми геометричними 

перетвореннями. 

Формулює:  означення рівних і подібних 

фігур, властивості переміщення; теорему пр 

відношення площ подібних фігур. 

Застосовує вивчене для розв’язування задач 

на 2-4 логічні кроки.. 

  

VІ 
Початкові відомості з стереометрії – 10 год 

[10 год] 
      Взаємне розміщення прямих у просторі. Взаємне 

розміщення площин. Взаємне розміщення прямої і 

площини. Перпендикуляр до площини.   

        Правильні багатогранники.  

        Пряма призма,  піраміда, циліндр, конус, куля. 

Формули для обчислення площі їх  поверхонь та об’ємів.      

        Розв’язування задач прикладного характеру. 

 

Розрізняє, описує своїми словами, наводить 

приклади з навколишнього середовища:  

взаємного розміщення прямих, площин, 

прямих і площин у просторі;  просторові 

фігури, зазначених змісті програми. 
Зображує і знаходить на малюнках 
багатогранники і тіла обертання та їх 

елементи. 

Записує і пояснює формули для обчислення 

об’ємів та площ    поверхонь просторових 

фігур, вказаних    у змісті програми. 

Застосовує вивчене для   розв’язування задач 

на обчислення   об’ємі та площ поверхонь 

просторових   фігур, у тому числі прикладного 

змісту. 

VI 
Повторення і систематизація навчального 

матеріалу, резерв навчального часу – 10 год 

[17 год] 

 

  

    

Методичні рекомендації щодо реалізації програми.   Вивчення  математики  до   7-го 

класу здійснювалося переважно на наочно-інтуїтивному рівні, в основному з індуктивних 

міркувань, із залученням практичного досвіду учнів. Однією з вікових особливостей учнів 

7-8 класів (13–14 років) є початок формування в них абстрактно-логічного мислення. 

Вивчення геометрії як суто дедуктивної науки повинно сприяти  розвитку в учнів саме 

такого виду мислення. Тому методичною основою викладання планіметрії, особливо в 7 

класі, має бути поєднання наочно-геометричного та логічного початків  викладання 

предмета. 

 

 До умов, які є необхідними для реалізації програми,  треба віднести таке. 

1. На перших уроках геометрії, спираючись на принцип історизму, підвести учнів 

до поняття про науку геометрію як постійну супутницю людини на всьому 

шляху  розвитку людства. 

2. Через життєві задачі з’ясувати з учнями, що таке логічні твердження і 

дедуктивний метод.  

3. Підвести учнів до розуміння логічної будови геометрії як науки, і тільки після 

цього формулювати аксіоми геометрії. 

4. Активізувати  практичну діяльність учнів (виконання практичних робіт). 



5. Під час вивчення теорії і розв’язування задач чітко виділяти опорні (основні) 

знання і факти, опорні задачі. 

6. Перші означення краще вводити конкретно-індуктивним методом (спочатку 

конкретні приклади певного поняття, потім його означення). 

7. Після того як нове поняття введено, проілюструвати  його  кількома 

прикладами, запропонувати учням виконати відповідну практичну роботу 

(знайти відповідні фігури серед навколишніх предметів, накреслити їх та 

розглянути можливі випадки тощо).  

8. Після того як учні знатимуть конкретні зразки доведень,   сформулювати з ними 

сутність того, що таке «доведення», «доведення від супротивного», «обернена 

теорема», «ознака» і «властивість» та чим вони відрізняються від «означення». 

При цьому не вимагати відразу від усіх учнів  бездоганного повторення 

відповідних формулювань. Як перший крок, важливо сформувати в учнів 

розуміння цих термінів на рівні вміння розрізняти їх і наводити відповідні 

приклади. 

9. Дотримуватися принципу “наслідування”, тобто використання в складніших 

задачах розв’язування (або елементів розв’язування, аналогів розв’язування) 

простіших задач, які були розглянуті раніше. 

10. Використовувати міжпредметні зв’язки, пов’язувати вивчення геометрії з  

відповідними питаннями інших навчальних предметів і життєвими задачами 

(наприклад в основах інформатики, кресленні,  будівництві  – задачі на 

побудову; в географії, фізиці – вектори, градусна міра кута, властивості рівних і 

подібних фігур, розв’язування трикутників тощо). 

11. З перших уроків геометрії виділяти  умову і висновок теореми, звертати увагу 

учнів на логічні кроки доведення.  

12. Бажано привчати учнів до скороченої форми запису теореми (дано – довести), 

до виділення окремих логічних кроків доведення і запису логічного кроку за 

схемою “відоме твердження → твердження-висновок”. Це полегшить 

формування логічного мислення  учнів.  

13. Окремі доведення вчитель може пояснювати двічі, тричі або й чотири рази: 

перший раз – дати доведення в загальних рисах; другий – з повною 

аргументацією кожного кроку; третій – скорочено повторити хід доведення; 

нарешті ще раз чітко сформулювати умову, висновок і доведення теореми 

(опорної задачі). Для того щоб така робота не займала багато часу уроку, 

бажано використовувати плакати зі скороченим записом відповідного 

навчального матеріалу. Ще краще, якщо учні матимуть «Робочі зошити»  з  

опорними схемами навчального матеріалу. В останньому випадку економиться 

час не тільки за рахунок того, що вчитель не пише (або майже не пише) на 

дошці, а й за рахунок того, що учні не переписують інформацію з дошки. Крім 

того, підвищується концентрація уваги учнів на навчальному матеріалі (не 

треба відволікатися на запис), наочною стає логічна конструкція доведення, 

включається зорова пам’ять –  полегшується запам’ятовування навчального 

матеріалу, стає можливим за 2–3 хв повторити навчальний матеріал 

попереднього уроку або  опорну інформацію для узагальнення знань  певної 

теми.      

14. Тема “Геометричні побудови” відіграє важливу роль у самій геометрії та її   

застосуванні. У геометрії ця тема тісно пов’язана з ознаками рівності 

трикутників. Креслярі (інженери-конструктори, архітектори, геодезисти, 

топографи, картографи та ін.) приблизно половину свого робочого часу змушені 

витрачати на виконання геометричних побудов. Вивчення цієї теми сприяє 

розвитку  навичок володіння циркулем і лінійкою, геометричного наочно-

образного мислення, логічного мислення розгалуження. Останнє можливе у 



разі, коли вчитель чітко виділяє в задачах на побудову відповідні етапи 

розв’язування, а етап “план побудови” записує коротко з посиланням на опорні 

задачі побудови (за схемою “маємо → будуємо”). 

15. Вивчення  векторів  спочатку здійснюється у 8 класі на рівні формування в 

учнів практичної діяльності і відповідних навичок роботи з вектором, як 

напрямленим відрізком,   а потім, у 9-му класі, вивчаються властивості вектора, 

заданого у координатній формі. Такий пропедевтичний підхід до вивчення цієї, 

традиційно складної  для учнів теми, дозволяє не тільки полегшити її засвоєння, 

але ще дозволяє застосувати і поглибити набутий учнями практичний досвід 

при вивченні фізики.  

16. Тема „Початкові відомості з стереометрії” вивчається на рівні ознайомлення і є  

пропедевтикою подальшого вивчення стереометрії у старших класах.  

17. Наприкінці вивчення курсу планіметрії пропонується значну кількість годин (10 

– 17) приділити повторенню і систематизації навчального матеріалу, що 

важливо, як для підготовки учнів до екзаменів, так і для подальшого вивчення 

стереометрії. Таку роботу значно полегшить і прискорить: 

- використання узагальнюючого матеріалу в вигляді опорних схем, 

особливо якщо протягом навчання планіметрії  вчитель звертався до 

такої форми подання навчального матеріалу; 

- завдання для повторення в тестовій формі.          

               

Окрім того корисно пам’ятати, що існують три ступені засвоєння нового матеріалу:  

- перший – пасивне сприйняття (учень розуміє те, що пояснюється, але 

бездоганно, чітко і повністю повторити відповідне означення, доведення 

або розв’язання  не може); 

- другий – здатність   виконувати роботу за знайомим алгоритмом, уміння 

чітко повторити  те, що було пояснено;             

-    третій    –   творче використання здобутих знань. 

Перехід від першого до вищих ступенів засвоєння навчального матеріалу 

відбувається поступово і за умови практичної діяльності самого учня. Це особливо 

важливо враховувати на початку вивчення курсу геометрії та при опрацюванні окремих 

тем, засвоєння яких є проблемним для учнів.        

Саме тому така складна для сприйняття учнями тема, як вектори програма 

пропонує для вивчення двічі: у 8 і 9 класах на різних рівнях змістовного наповнення. Саме 

тому доцільно у курсі 9 класу  ознайомити учнів з початковими відомостями  

стереометрії. 

 

ДОДАТОК 

Програма факультативного курсу геометрії 

для 7-9класів 

загальноосвітніх навчальних закладів, спеціалізованих шкіл, 

гімназій, ліцеїв 
          Мета програми – доповнення і розширення основного курсу геометрії. Пропонує 

природне продовження основного курсу геометрії, сприятиме формуванню в учнів 

зацікавленості математикою, пошуковою активності, більш повній реалізації можливостей 

учнів.  

Програма  є орієнтовною. Вчитель може  переставляти теми місцями, міняти їх 

годинне наповнення, вилучати окремі теми або доповнювати програму в залежності від 

конкретних потреб учнів. 

         Програма наводиться  у двох варіантах, що відповідають різному годинному 

наповненню. Теми, що взято у дужки, відповідають більшому годинному наповненню. 



(Відповідну останньому випадку кількість навчальних годин  теж взято у дужки.) 

 Зауважимо, що вчитель при формуванні  програми факультативних занять для 

конкретного годинного наповнення може обирати теми як з першого так і з другого 

блоків. 

                           

7 клас 

 35 год на рік: 1 год на тиждень 

(54 год на рік: 1,5 год на тиждень) 

У 7 класі, коли викладання геометрії розпочинається в другій навчальній чверті, 

доцільно проводити факультативні заняття з початку навчального року (теми 1 - 2) – це 

підготовить учнів до сприйняття програмного курсу планіметрії.  
   1. Історичні відомості – 5 год (6 год).   

(Як шукали одиниці виміру довжини. Про одиниці виміру часу. Календар.) 

Як зароджувалася геометрія. Розподілення земельних ділянок в стародавньому Єгипті за 

допомогою шнурів.  Наближене обчислення площі плоскої фігури діленням її на квадратні 

ділянки.  Піфагор Самоський. (Вчення піфагорійців про число.)  Поняття, які ввели у геометрію 

Піфагор і його послідовники – точка, що не має довжини і ширини; лінія, яка має лише довжину. 

Стародавні  доведення теореми Піфагора. (Геометрична алгебра.)   Золотий переріз. 

2. Введення в логіку висловлень – 3 год (7 год). 

 Логічні твердження. Істинність і хибність тверджень. Логічний крок міркування, вихідне 

твердження і твердження-висновок. Розв’язування задач на істинність і хибність тверджень.   

Діаграми Венна. Використання діаграм Венна для  розв’язування логічних задач. (Стародавній 

філософ Аристотель і логічна гра  стародавніх греків. Термін “Аксіома” . Логічні символи 

“належить” і “не належить”, “і”, “або”, “випливає”, “рівносильно” і їх використання для запису 

розв’язування задач.  Розв’язування логічних задач на “сукупність” і “перетин”.) Фалес Мілетський і 

його відкриття ідеї доведення у геометрії.  Потреба людства звести у певну систему нагромадження 

геометричних фактів і твір Евкліда “Начала”, як новий етап розвитку геометрії. 

             3. Види математичних тверджень і спосіб доведення від супротивного – 2 год (3 год). 

Означення, аксіома, теорема, наслідок. Пряма і обернена теореми. Властивість і ознака.  Спосіб 

доведення від супротивного і його використання у доведенні тверджень. 

4. Кути і прямі на площині – 3 год (4 год). 

Кути з відповідно паралельними сторонами. Кути з відповідно перпендикулярними 

сторонами. Розв’язування задач підвищеної складності. (Відкриття Лобачевским неевклідової 

геометрії.) 

5. Трикутник – 6 год (8 год). 

Опорні задачі про кути при інцентрі трикутника і кути при ортоцентрі трикутника. 

Розв’язування задач на їх використання. Бісектриса кута і серединний перпендикуляр до відрізка 

як  вісі симетрії. Вісь симетрії рівнобедреного трикутника  і його властивості. (Розв’язування задач 

на симетрію відносно прямої.) Опорна задача про медіану гіпотенузи трикутника і обернена до 

неї. (Четверта ознака рівності трикутників.) Співвідношення між сторонами і кутами трикутника. 
Співвідношення між катетом, що лежить проти кута  30

˚
, і гіпотенузою прямокутного трикутника. 

Співвідношення між сторонами трикутника. Властивості перпендикуляра і похилих. Розв’язування 

задач на використання цих співвідношень. (Розв’язування задач підвищеної складності.) 

6. Геометричне місце точок (ГМТ) – 3 год (4 год) 

ГМТ як властивість і ознака фігури. Необхідна і достатня умови як взаємно обратні 

твердження. Бісектриса кута як ГМТ рівновіддалених від сторін кута. Серединний перпендикуляр 

до відрізка як ГМТ рівновіддалених від його кінців. (Теорема про те, трикутник має один 

ортоцентр. Зовні вписане коло трикутника і його властивості. ) Розв’язування задач на визначення 

ГМТ. 

          7. Задачі на побудову – 6 год (8 год). 

Етапи розв’язування задачі на побудову і форма його запису. Опорні задачі на побудову. Базові 

трикутники як  опорні задачі на побудову. Базові прямокутні трикутники як опорні задачі на 

побудову. Розв’язування задач.  (Методи  ГМТ і метод спрямлення у задачах на побудову.)   

 8. Чудові криві та поверхні геометрії – 4 год (5 год). 

            Побудова еліпсу і означення його як ГМТ. Побудова параболи як ГМТ рівновіддалених від 

заданої точки і заданої прямої. Побудова гіперболи як ГМТ різниця відстаней яких від двох 



заданих точок є величина стала. Конус;  еліпс, гіпербола та парабола як його порізи – практична 

робота. (Циклоїда і її властивості. Побудова спіралі Архімеда, кардіоїди, гіпоциклоїди. 

Малювання за допомоги кола.) 

 9. Малювання фігури “одним розчерком пера”, лист Мебіуса  і первинне понття про 

топологію –  2 год  (4 год). 

             10. (Геометрія мас як спосіб розв’язування задач)–  (2 год). 

11. Геометричні софізми – 3 год (3 год). 

 

8 клас 

35 год на рік: 1 год на тиждень 

(54 год на рік: 1,5 год на тиждень) 
1. Задачі на побудову –  5 год (6 год)  

Повторення опорних задач на побудову за курс 7 класу.  (Софізм про побудову двох центрів 

одного кола.) Розв’язування задач на побудову.  

2. Коло. Вимірювання кутів, пов’язаних з колом – 4 год (6 год) 

 Вимірювання кута:  між хордами; між січними; дотичною і хордою. Властивості взаємно 

перпендикулярних хорд кола. Сегмент, що містить заданий кут і його використання при 

розв’язуванні задач, зокрема у задачах на побудову. Властивості трикутника, одна із сторін якого є 

діаметром кола. Медіана прямокутного трикутника, проведена до гіпотенузи. (Властивості точки 

перетину продовження бісектриси трикутника з описаним навколо трикутника колом і їх 

використання при розв’язуванні задач, зокрема на побудову.) Зовнєвписане коло, його властивості 

та їх використання при розв’язуванні задач на побудову. (Розв’язування задач про півколо, 

вписане у трикутник, центр якого міститься на стороні трикутника.) 

3. Чотирикутники – 3 год (4 год) 

Вписані і описані чотирикутники – необхідна й достатня умови. Узагальнена теорема Фалеса, її 

наслідки і теорема обернена до неї. Паралелограм Варіньйона. Опорні задачі трапеції. 

(Чотирикутник у задачах на побудову. Розв’язування задач підвищеної складності.) 

4. Подібність трикутників – 3 год (5год) 

(Ще раз про теорему Піфагора – її місце у системі математичних знань людства, різні способи її 

доведення.) Метричні співвідношення в прямокутному трикутнику. Метричні співвідношення в 

колі. Властивість бісектриси трикутника. (Коло Аполонія.) Подібність трикутників у опорних 

задачах трапеції. Паралельні відрізки в трапеції. (Співвідношення між середніми величинами на 

прикладі порівняння довжин відрізків, паралельних основам трапеції, з кінцями на її бічних 

сторонах.)  

5. Про деякі властивості площ трикутника і паралелограма та опорні факти, що з них 

випливають – 4 год (5 год) 

Рівновеликі паралелограми і  рівновеликі трикутники. Відношення площ трикутників із спільною 

висотою. Відношення площ частин трикутника, на які поділяють його медіани. Відношення площ 

частин трикутника, на які його поділяє бісектриса. Обчислення площі багатокутника за його 

периметром і радіусом вписаного кола. Метод площ. Відношення висот  паралелограма. Радіус 

вписаного у трикутник кола і висоти трикутника. (Розв’язування задач підвищеної складності, 

зокрема на побудову трикутника за його медіанами; висотами.)  

6. Чудові точки трикутника – 5 год (6 год) 

 Центр ваги трикутника як єдина точка перетину трикутника медіан, його властивості і їх 

використання у розв’язуванні задач, зокрема на побудову. Ортоцентр трикутника як єдина точка 

перетину  висот трикутника, його властивості; властивості кутів при ортоцентрі трикутника; 

властивості трикутника, утвореного прямими проведеними паралельно до  сторін трикутника  

через його вершини. Використання вказаних властивостей при розв’язуванні задач, у тому числі 

на побудову.  Інцентр трикутника  як єдина точка перетину його бісектрис; властивості бісектрис 

трикутника; міра кута, утвореного бісектрисами трикутника і їх використання при розв’язуванні 

задач, у тому числі на побудову. (Повторення і поглиблення: точка перетину бісектрис двох 

зовнішніх кутів трикутника; зовнєвписане коло, його властивості і їх використання; властивості 

точки перетину продовження бісектриси трикутника з описаним навколо трикутника колом у 

розв’язуванні задач підвищеної складності.) 

7. Про деякі види трикутників й їхні властивості – 3 год (5 год) 



Трикутники: ортоцентричний, педальний, серединний, різницевий, (цілочисловий). (Трикутник 

Наполеона і кола Торичеллі. Точки і коло Ейлера, пряма Ейлера.) 

8. Визначі теореми давнини – 5 год (8 год) 

Теорема Евкліда. Лема Архімеда про дотик двох кіл і їхні паралельні діаметри. (Теорема 

Архімеда про перпендикуляр, опущений з середини дуги кола, у яку вписано ламану, на 

більшу з ланок ламаної. Арбелос і його властивості за Архімедом.) Формули Архімеда  для 

рівнобедреного трикутника і приклади їх використання при розв’язуванні задач. Теорема 

Менелая і теорема обернена до неї. (Теорема Паппа. Теорема Брахмагупти.) Теорема Чеви і її 

наслідки. (Теорема Жергона. Теорема Сімпсона і пряма Сімпсона.) 

9.  Доведення геометричних нерівностей – 3 год (5 год) 

10. Принцип Діріхле в геометрії –  (3 год) 

 

9 клас 

35 год на рік: 1 год на тиждень 

(54 год на рік: 1,5 год на тиждень) 
1. Прямі і кола на координатній площині – 10 год (12 год) 

Історичні відомості про Декарта і його відкриття. Координати точки, яка поділяє відрізок у заданому 

відношенні.  Взаємне розміщення прямих  і кутовий коефіцієнт прямої; рівняння  паралельних і 

перпендикулярних  прямих. Рівняння прямої у “відрізках”. Необхідна й достатня умови  розташування трьох 

точок на одній прямій. (Рівняння медіани, бісектриси і висоти трикутника, заданого координатами його 

вершин.)  Рівняння кола. (Коло Аполонія.) Зовнєвписане коло трикутника і застосування його властивостей 

для доведення формули Герона.  Взаємне розміщення кола і прямої на координатній площині.  

 Співвідношення між кутами і протилежними сторонами трикутника у задачах підвищеної складності. 

Доведення геометричних нерівностей. Застосування алгебри і тригонометрії для розв’язування 

геометричних задач.  Метод координат як засіб розв’язування геометричних задач. (Задачі на визначення 

геометричного місця точок на координатній площині, рівняння еліпса і гіперболи. Використання геометрії 

при розв’язуванні алгебраїчних задач.) 

2. Вектори– 8 год (10 год) 
Умова розміщення трьох точок на одній прямій як критерій колінеарності відповідних векторів. Векторна 

формула для ділення відрізка навпіл; у заданому відношенні. (Векторна формула для центроїда 

трикутника. Формула Гамільтона для вектора з початком у центрі описаного кола навколо трикутника і 

кінцем у ортоцентрі цього трикутника. Формула Ейлера   для відстані між серединами діагоналей 

опуклого чотирикутника.) Вектор-нормаль прямої. Знаходження косинуса кута між прямими за 

допомоги: векторів напрямлених вздовж цих прямих; векторів-нормалей цих прямих. Формула для 

обчислення відстані від точки до прямої. Векторний метод розв’язування геометричних задач.  

3. Геометричні перетворення – 6 год (8 год) 

 Група симетрії фігури. Застосування геометричних перетворень до розв’язування задач. Паралельне 

перенесення і перетворення симетрії на координатній площині –загальні випадки,  розв’язування задач. 

Полярна система координат і перетворення поворот на координатній площині. (Спіраль Архімеда. 

Перетворення гомотетії на координатній площині.)  

Гармонійні четвірки точок – (4 год) 
 (Означення Паппа подвійних відношень і гармонійні четвірки точок. Коло Аполонія і дотична до кола. 

Бісектриси внутрішніх і зовнішніх кутів трикутника. Формула двоякоопуклої лінзи.) 
4. Золотий переріз – 4 год (3 год) 
Історичні відомості. Ділення відрізка у крайньому і середньому відношенні. Теорема про відношення 

радіуса кола до сторони 10-кутника, вписаного у це коло. Теореми про золотий прямокутник і золотий 

рівнобедрений трикутник. Теорема про відношення діагоналі правильного п’ятикутника до довжини його 

сторони. 

5. Інверсія і геометрографія – (8 год) 
(Поняття про геометрографію. Побудови Штейнера. Побудови Мора-Маскероні. Інверсія і її властивості. 

Доведення теореми Мора-Маскероні. Інверсія у розв’язуванні задачі Аполонія. Три знамениті задачі 

давнини – квадратура круга, подвоєння кубу, трисекція кута.) 

8. Індукція в геометрії – (3 год) 
    (Метод математичної індукції і його використання для доведення логічних тверджень. Приклади 

розв’язування геометричних задач.) 

9. Гра і симетрія – 1 год (2 год). 
10. Розв’язування задач підвищеної складності по всіх темах курсу планіметрії – 6 год (6 

год) 

 



 

 

 

 

 

 


