
                      ПРО ПІДРУЧНИК  ГАЛИНИ АПОСТОЛОВОЇ «ГЕОМЕТРІЯ-7» 

                                  КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ 

Підручник успішно пройшов апробацію протягом 2004/2005 - 2005/2006 навчальних 

років і зарекомендував себе як такий, що дозволяє вчителю  реалізувати особистісно-

диференційований підхід у навчанні геометрії учнів сьомого класу (з урахуванням  їхніх 

вікових особливостей розвитку), природно продовжити  вивчення геометрії на позакласних 

заняттях, а учням дає змогу поглибити та  розширити знання предмета за допомоги вчителя 

або самостійно. За результатами апробації  90% учнів і їхніх батьків засвідчили, що діти 

можуть працювати за підручником самостійно, без допомоги дорослих (в разі, якщо вони 

пропустили відповідні уроки, або опрацьовують додатковий матеріал). Рівень навчальних 

досягнень з геометрії у експериментальних класах Чернівецької області, які навчалися 

геометрії за  даним підручником, наприкінці навчального року перевищував рівень 

навчальних досягнень контрольних класів на 1,5 бали (рівень досягнень з математики за 6 

клас у обох типах класів був однаковий і з алгебри рівень досягнень не змінився). 

 Підручник повністю відповідає чинній Програмі з математики для 5-12 класів, бо 

написаний за авторською програмою   Г.В.Апостолової, що повністю збігається з новою 

програмою геометрії 7 класу (автор є членом авторського колективу, який працював над 

створенням Програми з математики для 5-12 класів). 

Підручник складається з семи розділів: «Виникнення основних понять геометрії», 

«Основні положення геометрії», «Кути, паралельні і перпендикулярні прямі на площині», 

«Трикутник», «Геометричне місце точок», «Задачі на побудову», «Цікаві додатки».  Останній 

розділ  – додатковий. Він для тих, хто бажає  більше  дізнатися про геометрію і її практичне 

застосування. У ньому розповідається про геометричну алгебру і геометрію мас; про 

побудову таких чудових кривих, як еліпс, парабола, циклоїда   та інші; про  історію 

виникнення одиниць виміру часу і довжини тощо. 

У кінець підручника, крім  відповідей до завдань, винесено  “Словник нових слів”, що 

допоможе учню швидко відновити  зміст певних термінів і означень, узагальнюючі опорні 

схеми з певних тем. 

 
Підручник містить  декілька рівнів як дидактичних завдань, так і подання теоретичного 

матеріалу.  

 

Дидактичний матеріал (наводиться після кожного параграфу) розподіляється на такі рівні. 

1. Практичні роботи. 

2. Завдання обов’язкового мінімума знань на 1-2 логічних кроки (їх позначено нуликом). 

3. Завдання без позначки біля номера – дещо складніші. 

4. Завдання з зірочкою біля номера вимагають ще більш напружених міркувань. 

5. Завдання з двома зірочками – вимагають творчих зусиль і межують із задачами для 

факультативних занять. 

6. Завдання рубрики “Для допитливих” – містять додаткові задачі підвищеної складності і 

не тільки з тем, які вивчаються за програмою. 

7. Завдання, перших трьох рівнів, які позначено синім кольором – пропонуються для 

домашньої роботи (аналогічні до нефарбованих задач цих рівней). 

8. Окрім того кожний розділ підручника містить “Завдання для повторення” і завдання 

“Готуємося до тематичного оцінювання”. 
 

Теоретичний матеріал підрозділяється так. 

1. Параграфи обов’язкові для вивчення – відповідають вимогам державного 

стандарту (основний матеріал в них відмічено вертикальною кольоровою лінією). 

2. Параграфи обов’язкові для ознайомлення, але необов’язкові для оцінювання 

(вони позначені відповідною піктограмою). Це, наприклад, параграфи:  “Вчимося 

мислити логічно”, “Як записують розв’язання геометричних задач”, “Спосіб 

доведення від супротивного”, “Види математичних тверджень” тощо.  



3. Параграфи,  необов’язкові для вивчення (вони мають спеціальну піктограму). 

Наприклад: “Кути з відповідно паралельними і відповідно перпендикулярними 

сторонами”, “Четверта ознака рівності трикутників”, “Відкриття Лобачевским 

неевклідової геометрії” тощо. 

4. Розділ “Цікаві додатки”, який містить додаткову  інформацію, наприклад  “Про 

золотий переріз”, “Як шукали одиниці виміру довжини”, «Як шукали одиниці 

виміру часу», “Чудові криві та поверхні геометрії”, “Геометрія мас” тощо.  

5. Рубрика “Для допитливих” доповнює навчальний матеріал параграфів 

додатковою інформацією, як історичною (наприклад про стародавніх геометрів), 

так геометричною (наприклад про зовні вписані кола) тощо. 

  

Таким чином, вчитель вільний обрати певний рівень роботи з конкретним класом і 

конкретними учнями класу. Він має змогу продовжити і заглибити вивчення певних тем на 

позакласних заняттях, або запропонувати окремим учням зробити то самостійно.  

Учень має змогу  розширити та поглибити свої знання (за допомоги дорослих або 

самостійно).  

Зрозуміло, що виконати всі практичні роботи і розв’язати всі задачі неможливо і не треба. 

При роботі із слабкими учнями можна обмежитися практичними роботами і завданнями з нуликом та 

без позначок. У випадку більш сильного класу, можна окремі практичні вправи задати до дому, 

розв’язати декілька  задач без позначки і переходити до більш складних завдань із зірочкою, а 

можливо і з двома зірочками. Якщо дитина готується прийняти участь у математичних змаганнях – 

доречно розглянути з нею   задачі з двома зірочками, завдання рубрики “Для допитливих” і окремі 

теми розділу “Цікаві додатки”. 

Зауважимо, що додатковий матеріал рубрики “Для допитливих” і розділу “Цікаві додатки” 

має за мету не тільки розв’язування задач  підвищеної складності, а, в першу чергу, розширення 

світогляду учнів, підвищення їхньої зацікавленості математикою. Наприклад,  додаток  “Про золотий 

переріз” містить не тільки задачу на  побудову “золотого прямокутника”, але й інформацію про 

використання такого співвідношення  у архітектурі, живопису та інших сферах.  Додаток “Про 

гуляння по мостах і що з того вийшло” розглядає  не тільки задачі на графи (не називаючи їх 

графами), але й відомості про життя Ейлера, пропонує  практичні завдання з листом Мебіуса і 

топологічні вправи з пластиліном. У додатку 11 пропонується знайомство з геометричними 

софізмами, у тому числі у софізм Зенона (останнє підкреслює, що досягнення науки є відкритими - 

для всіх поколінь можливе їх удосконалення). До матеріалів додатка 4 можна звернутися за задачами 

на розрізання, а у додатку 3 ознайомитися з геометричним доведенням деяких алгебраїчних формул. 

Тощо. 

З метою задіяти зорову пам’ять учнів, допомогти їм виділити головні позиції у 

навчальному матеріалі та швидко повторити те, що вже вивчалося раніше, опорний матеріал 

винесено на поля підручника (праворуч). 

 Використання кольорів теж сприятиме розумінню навчального матеріалу та його 

запам’ятовуванню, бо допомагає мобілізувати зорову пам’ять, здатність концентрувати увагу 

учнів на певних об’єктах та твердженнях. 

Для полегшення роботи учнів з навчальним матеріалом у підручнику введено символіку, 

що  виділяє “позначення”, “теорему”, “наслідок з теореми”, відрізняє основну інформацію 

від додаткової, виділяє матеріал «для допитливих». 

Методика викладання геометрії повинна враховувати те, що розвиток мислення учня, 

яке дозволить йому оволодіти відповідними знаннями, тільки розпочинається. Психологи 

вважають, що найкращий спосіб подання навчального матеріалу визначає  шлях історії 

розвитку культури людства. Це природній шлях,  який відповідає розвитку мислення 

людини, як представника людства, і який наші діти повинні подолати за декілька шкільних 

років.  

Саме тому у першому  розділі підручника пропонується  пройти разом з учнями шлях 

від вимірювання ділянок у стародавньому Єгипті до постулатів Евкліда, потренуватися у 

дедуктивному способі мислення на життєвих задачах, розглянути такий пам’ятник культури 

людства, як теорема Піфагора і довести її  розрізанням квадрату (можна і декількома 



способами), побудувати натягуванням шнура “єгипетський трикутник” і переконатися 

власноруч, що отриманий кут буде дійсно прямим тощо.  

Підручник намагається підвести учнів до відчуття, що всі абстракції математики – то 

життя, бо початок вони беруть від конкретних об’єктів, які можна “поміряти та помацати”.  

Матеріал “Для допитливих”, окрім нестандартних дидактичних завдань, містить інформацію 

з історії виникнення і розвитку геометрії. 

Окрім того, підручник  враховує , що, як казала Н.Ф.Тализіна, “Знання ніколи не 

можна давати у готовому вигляді. Вони завжди засвоюються через включення їх у ту чи іншу 

діяльність”. Всі розділи містять багато практичних робіт та завдань. Це з одного боку 

включає учня у пошукову діяльність, з іншого привчає виділяти  кроки такого пошуку і 

підводить до логічних міркувань-висновків, сприяє формуванню геометричної уяви. На 

початку вивчення курсу пропонуються практичні завдання на вимірювання і розмежовування, 

побудову єгипетського трикутника, практичне (через розрізання) доведення теореми Піфагора, як то 

робили стародавні. І у подальшому виконання практичних робіт допоможе учням опанувати певними 

геометричними поняттями та властивостями фігур. Наприклад, аксіому про існування трикутника 

рівного даному у заданому розміщення відносно прямої, легко подати учням через практичну роботу. 

А таке проблемне для уяви дитини питання: «Чому точка не має форми?» легко з’ясувати зобразивши 

трикутник та чотирикутник, далі з’єднувати у цих фігурах середини сторін і уявити, що  це робиться 

нескінченну кількість разів.   

Перш ніж розпочинати вивчення саме геометрії, якою на сьогодні ми її маємо у школі, 

автор  намагається з’ясувати з учнями загальний принцип конструкції геометрії, як логіки 

висловлень, доступною для цього віку мовою.  
 Через життєві логічні вправи в  учнів формується  здатність до  вивчення геометрії як суто 

математичної науки, що спирається на дедуктивний метод пізнання навколишнього світу. Зрозуміло, 

що позиції формальної логіки діти цього віку неспроможні засвоїти. Проте завдання: “Яке з двох 

тверджень є наслідком: “Вона має дві ноги” і “Це є курка” легко ними розв’язується, бо  зрозуміло, 

що після твердження “Це є курка” треба поставити слово “тоді”, а потім твердження “Вона має дві 

ноги”, – маємо уяву про логічний крок.   

Коли діти вже мають уявлення про витоки геометрії і логічні вислови, їм 

пропонуються  аксіоми Евкліда, які, на відміну від постулатів старогрецької логічної гри 

Аристотеля, мають суто життєве підґрунтя. Обговорюється логічна схема побудови 

геометрії.  Таким чином, далі геометрія для учнів розгортається за обумовленою логічною 

схемою, діти мають уявлення про те, що таке твердження, доведення твердження і що треба 

доводити у геометрії, (наприклад, що  означення і ознака – це не одне й те саме) ... 

Мова підручника  враховує вікові особливості розвитку учня. На початку – це мова 

вербального спілкування з підлітком,  який робить перші кроки на шляху  пізнання геометрії. 

Поступово лексикон учнів збагачується, формуються перші навички логічних висловлень, 

вони вчаться “перекладати” вербальну інформацію у логічну модель доведення, формується 

писемне математичне мовлення. Мова підручника намагається підтримати саме такий процес 

розвитку  учнів. У підручнику пропонується поряд з вербальним описом доведень теорем 

(особливо у перших двох розділах) ще й їхній скорочений запис писемною математичною  

мовою. Наводяться приклади запису розв’язування задач, у яких нумерується послідовність 

логічних кроків, а окремий логічний крок пропонується записувати у вигляді: “вихідне 

твердження” – “тоді” – “твердження-висновок”. Це полегшує формування послідовного і 

логічного мислення учнів, вчить їх чітко і лаконічно  оформлювати  думку.  

 

Окремо треба сказати про вивчення такої складної для учнів теми як “Задачі на 



побудову”. У програмі 12-ти річної школи її перенесено на  кінець навчального року, коли 

логічне мислення учнів набуде певного розвитку.  До того, підручник протягом навчального 

року, пропонує багато практичних завдань на побудову: згинанням паперу, за допомогою 

кутника, лінійки, транспортира тощо. У запису розв’язування задач на побудову 

пропонується етап “побудова” замінити на  “план побудови”, а останній формулювати із 

посиланням на опорні (базові) задачі побудови. Тоді інший учень за пропонованим планом 

може реалізувати відповідну побудову, якщо вміє здійснювати опорні задачі. Пропонована 

форма значно скорочує запис розв’язування, робить його більш прозорим для учнів, 

полегшує виділення тверджень, які “дано за побудовою” у етапі “доведення”. 

          

Таким чином, стратегічною лінією підручника є  реалізація особистісно-

диференційованого підходу у навчанні геометрії учнів сьомого класу з врахуванням  їхніх 

вікових особливостей розвитку. Він пропонує 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 побудови геометрії як науки, і тільки після цього 

формулювати аксіоми геометрії. 

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

5. З перших уроків геометрії виділяти  умову і висновок теореми, звертати увагу учнів на 

логічні кроки доведення.  

6. 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”.  

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

факти  – опорні схеми на полі підручника. 

8. Можливість  обрати різний рівень змістовного наповнення курсу. 

9. Можливість реалізувати диференційований підхід у роботі з класом, врахувати 

індивідуальні особистості учнів. 

10. Можливість продовжити роботу, здійснену  в класі, на позакласних заняттях. 

11. Можливість учням самостійно розширити світогляд і поглибити знання предмету. 

 

  
Календарно-тематичне планування навчального матеріалу      

за підручником Галини Апостолової «Геометрія-7» 
  (І семестр – 1 година на тиждень – 16 годин; 

ІІ семестр – 2 години на тиждень – 38 годин, усього 54 години) 

 

І СЕМЕСТР 

Номер 

уроку  

(1 год). 

 

Тема уроку Дата Завдання для роботи 

на уроці 

Домашнє завдання 

1 Що вивчає наука геометрія і чим 

вона відрізняється від інших наук. 

Геометричне тіло, фігура.  

Як зароджувалася нака геометрія. 

Єгипетський трикутник. 

 Завдання 1:  

№ 1, 2, 4. 

Практична робота 1; 

Завдання 1: 

№ 3. 

2 Логічні твердження і дедуктивний 

метод 

 Завдання 2:  

№ 1-9 

Завдання 2: 

№ 10 – 14 

3 Використання діаграм Венна  для 

розв’язування простих логічних 

задач  

 Завдання 3: 

№ 1-3; 

 Завдання 4: № 2. 

Завдання  4: 

№ 1, 3 -6 

4 Поняття про основні геометричні 

фігури: точку, відрізок, пряму, 

промінь і площину 

 Практична робота 4: 

п.1-6; 

Практична робота 5: п. 

1. 

Практична робота 4: п. 7; 

Практична робота 5: п. 2. 

5 Означення паралельності двох  Завдання 5: Практична робота 6; 



прямих; рівності відрізків, кутів; 

трикутника та рівності трикутників. 

№ 1, 2, 4, 5 Завдання 5: 

 № 3, 6, 7, 8 

6 Поняття про аксіому і теорему. 

Аксіоми евклідової геометріх.  

Логіка будови геометрії 

 Практична робота 8; 

 

Практична робота 7; 

Практична робота 9; 

Практична робота 10: п.1, 2, 4, 5. 

7 .Розв’язування задач  Практична робота 10: п. 

3, 6; 

Завдання 6: № 1, 3, 5; 

Завдання 7: № 1, 2, 3, 6, 

8, 10, 12 

Практична робота 9; 

Завдання 6: № 2, 4, 6; 

Завдання 7: № 4, 7, 9, 11, 14 

8 Самостійна робота  Готуємось до 

тематичного 

оцінювання  №1 

Завдання для повторення § 5-7:  

№ 14 – 20. 

9 Суміжні кути – означення і 

властивості. 

 Практична робота № 11: 

п.1. 

 

Практична робота № 11: п.2 - 4; 

 

10 Як записують розв’язання 

геометричних задач. Розв’язування 

задач. 

 Завдання 10: 

№ 1 – 4, 8, 10 

Завдання 10: 

№ 5 – 7, 9, 11 

11 Розв’язування задач  Завдання 10: 

№ 13, 14, 16 - 18, 20 

Завдання 10: 

№ 12, 15, 19, 21, 23, 24. 

12 Вертикальні кути. Кут між двома 

прямими.  

 Практична робота12: п. 

1, 2; 

Завдання 11: 

№ 1, 2, 4, 6 

Практична робота12: п. 4, 5; 

Завдання 11: 

№ 3, 5, 7, 9. 

13 Перпендикулярні прямі. 

Ознайомлення із способом 

доведення від супотивного. 

 Завдання 12: 

№ 1, 3, 5, 6. 

Завдання 13:  

№ 1, 3. 

Практична робота13; 

Завдання 12: 

№  2, 4, 7, 8. 

Завдання 13: 

№ 2, 4. 

14 Розв’язування задач. Систематизація 

і узагальнення знань. 

 Завдання для 

повторення § 8-12: 

№  1- 6, 16 

Готуємося до тематичного  

оцінювання  №2 

15 Тематичне оцінювання. «Суміжні і 

вертикальні кути.»  

  Завдання тематичного оцінювання 

 – обмін варіантами 

16 Корекція знань, вмінь і навичок     

 

 

                                                     ІІ СЕМЕСТР 

 

Номер 

уроку 

(1 год). 

 

             Тема уроку Дата Завдання для роботи на 

уроці 

Домашнє завдання 

17 Бісектриса кута і її властивості.  Практична робота 14: п. 1, 2; 

Завдання 14: 

№ 1, 3, 5, 6, 8. 

Практична робота 14: п. 4 - 

7; 

Завдання 14: 

№ 2, 4, 7, 11. 

18 Кути, що утворюються при перетині 

двох прямих третьою. 

 Практична робота 15: 

П. 1, 2; 

Завдання 15: 

№ 1, 3, 5, 9 

Практична робота 15: 

П. 3, 4; 

Завдання 15: 

№ 2, 4, 6. 

19 Види математичничних тверджень (без 

оцінювання) 

 Завдання 16: 

№ 1-1, 1-2, 1-3, 1-7;  2-1, 2-

2, 2-3, 2-5, 2-8. 

Завдання 16: 

№ 1-4, 1-6; 2-4, 2-6, 2-9.  

20 Ознаки паралельності двох прямих.  Завдання 17: 

№ 1, 2, 4, 5-а, 5-б,  6, 8 

Завдання 17: 

№ 5-б, 5-г, 5-д, 7, 9, 10 

21 Властивості паралельних прямих  Завдання 17: 

№ 3-а, 11-б, 12, 14, 16 

Завдання 17: 

№ 3-б, 10, 11-а, 11-в.  

22 Розв’язування задач  Завдання 17: 

№ 17, 19, 20, 21, 22, 23 

Завдання 17: 

№  13, 15, 18 

23 Узагальнення і систематизація знань.                                      Завдання для повторення Готуємося до тематичного  



Самостійна робота. §13-16: 

№  1-7, 11-а, 16, 17, 21,  

оцінювання  №3 

24 Поняття  про плоскі криві, ламану і 

багатокутник, правильний 

багатокутник 

 Практична робота 18: 

п. 1, 2; 

Практична робота 19: 

п. 1, 2; 

Завдання 19: 

№ 1, 2, 4, 6. 

 

Практична робота 18: 

п. 3-5; 

Практична робота 19: 

п. 3-6; 

Практична робота 20. 

 

25 Види трикутників. Найважливіші лінії в 

трикутнику 

 Практична робота 21: 

П.2, 4, 6; 

Завдання 20: 

№ 1, 2, 3, 5 

Практична робота 21: 

П.1, 3, 5; 

Завдання 20: 

№ 4, 6, 8, 9, 12. 

26 Сума кутів трикутника. Зовнішній кут 

трикутника 

 Завдання 21: 

№ 1, 2, 3-а, 3-б, 4-а, 4-б, 6-а, 

7, 11, 12-а 

Завдання 21: 

№  3-в, 3-г, 4-в, 6-б, 6-в, 8, 

12-б. 

27 Розв’язування задач  Завдання 21: 

№ 13-а, 13-б, 16-а, 16-б, 19-

а, 24  

Завдання 21: 

№  !3-в, 14, 15, 16-в, 19-б, 

20. 

28 Симетрія геометричних фігур відносно 

осі. Властивості рівнобедреного 

трикутника. 

 Практична робота 22: 

п.1, 2; 

Практична робота 23: 

п.1, 2.; 

Завдання 23: 

№ 1-а, 2-а, 3,  5. 

 

Практична робота 22: 

п.3, 4; 

Практична робота 23: 

п. 3, 4..  

Завдання 23: 

№ 1-б, 2-в, 4-б, 6. 

29 Розв’яуваня задач.                   

Самостійна робота 

 Завдання 23:  № 7, 11; 

Завдання для повторення § 

19-23: № 17, 19, 21, 24. 

Завдання 23: № 8, 10; 

Завдання для повторення § 

19-23: 

№ 1-16, 18, 25. 

30 Три ознаки рівності трикутників  Завдання 24: № 1-а; 

Завдання 25: № 1-а; 

Завдання 26: №1-а. 

Практична робота 24; 

Завдання 24: № 1-б; 

Завдання 25: № 1-б; 

Завдання 26: №1-б. 

 

31 Розв’язуванн задач  Завдання 24: № 2, 4, 5, 6; 

Завдання 25: № 2, 4-а. 

 

Завдання 24: № 3, 7; 

Завдання 25: № 3; 

Завдання 26: № 2. 

32 Розв’язування задач  Завдання 27: № 1-а – 1-в, 1-

ж, 1-з,  3-а, 4. 

Завдання 27:  

№ 1-г –1-є, 2, 3-б, 3-в. 

33 Ознаки рівності прямокутних 

трикутників.                       

Розв’язування задач 

 Завдання 28:  

№ 1-а, 2, 4, 8. 

Завдання 28:  

№ 1-б, 1-в, 3, 5, 6. 

34 Ознаки рівнобедреного трикутника  Завдання 29:  

№ 1, 2-а, 3-а, 5, 7-а. 

Завдання 29: 

№ 2-б, 4, 6, 7-б, 8. 

35 Ознайомлення зі співвідношення між 

сторонами і кутами трикутника, між 

сторонами трикутника, властивостями 

перпеникуляра і похилих (без 

оцінювання). 

 Завдання 30: № 1-а; 

Завдання 31: 

 № 1-а, 2-а, 2-б ; 

Завдання 32: № 1. 

Завдання 30: № 1-б, 1-в; 

Завдання 31:  

№  1-б, 2-в; 

Практична робота 26; 

Завдання 32: № 2. 

36 Розв’язування задач. Узагальнення і 

систематизація знань. 

 Завдання для повторення  § 

24-30: № 1-5, 11, 12, 14.  

Завдання для повторення  § 

24-30:  

№ 6 – 10, 13. 

37 Тематичне оцінювання «Трикутник»    Завдання тематичного 

оцінювання – обмін 

варіантами 

38 Корекція знань, вмінь, навичок    

39 Коло як геометричне місце точок 

площини. Властивості хорд кола 

 Завдання 33: №1-а, 3, 5 Практична робота 27; 

Завдання 33: 

№ 1-б, 2-а, 6. 

40 Розв’язування задач  Завдання 33: 

 № 4-а, 7, 9, 11, 14, 15. 

Завдання 33: 

№ 4-б, 8, 10, 12, 13. 



41 Взаємне розміщення прямої і кола. 

Дотична до кола. 

 Завдання 34: 

№ 1, 2, 4. 

Завдання 34: 

№ 3, 5, 6, 9. 

42 Властивості і ознака бісектриси кута та 

серединного перпендикуляра до 

відрізка. Розв’язування задач. 

 Практична робта 28:  

п. 1, 2; 

Завдання 35: № 1, 3. 

Практична робота 28: 

п. 3-5; 

Завдання 35: № 2, 5, 8, 12. 

43 Коло, описане навколо трикутника і 

вписане у трикутник. 

 Практична робота 30: п. 1;  

Завдання 36: № 1;  

завдання 37: № 1 

Практична робота 30: 

 п. 2; 

Практична робота 31; 

44 Розв’язування задач.  Завдання 36: № 3, 5-а, 6;  

завдання 37: № 2-а, 3, 5. 

Завдання 36: № 2, 4, 7;  

завдання 37: № 2-б, 4.  

45 Взаємне розміщення двох кіл. 

Узагальнення і систематизація знань 

 Завдання 38: 

№1, 3, 4, 7. 

Практична робота 32; 

Завдання 38: № 2, 6 12. 

46 Тематичне оцінювання «Коло»   Завдання тематичного 

оцінювання – обмін 

варіантами 

47 Корекція знань, умінь і навичок    

48 Що таке розв’язати задачу на побудову. 

Побудова суми і різниці двох відрізків, 

трикутника за трьома сторонами, 

прямой перпендикулярної до даної 

прямої.  

Розв’язування задач. 

 Завдання 39: 

№ 1-а, 1-б, 2-а. 

Практичне виконання 

вказаних у темі уроку 

побудов. 

Завдання 39: 

№ 1-в, 2-б, 2-в. 

49 Поділ заданого відрізка навпіл. 

Побудова бісектриси заданого кута; 

кута рівного даному. Розв’язування 

задач. 

 Завдання 39: 

№ 1-г, 3-а, 4, 9, 10. 

Практичне виконання 

вказаних у темі уроку 

побудов. 

Завдання 39: 

 № 1-д, 3-б, 5, 7, 8, 11 

50 Розв’язування задач. 

Самостійна робота 

 Побудова трикутника за: 

стороною і двома 

прилеглими кутами; двома 

сторонами у кутом між 

ними. 

 Завдання 39: 

№ 12, 14, 16. 

Завдання 39: 

№ 13, 15; 

Завдання 40: 

№ 1, 2, 3. 

51 Урок узагальнення і систематиацї 

знань. 

 

 Завдання для повторення § 

8-12: № 1, 2, 5, 6, 16-1; 

 

Завдання для повторення 

§13-16: 2, 5, 6, 7, 18; 

 

52 Урок узагальнення і систематиацї 

знань. 

 Завдання для повторення 

§19-23: № 6, 8, 24; 

Завдання для повторення 

§24-30: № 4, 5; 

Завдання для повторення 

§33-36: № 7 -12, 18; 

 

„Готуємося до тематичного 

оцінювання №8” 

53 Підсумкова атестація.    

54 Підсумковий урок    

Зауваження. Наведене календарно-тематичне планування  є орінтовним 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. 

 

Українською слово “підручник” походить від сполучення слів “під рукою”. Маємо 

надію, що цей підручник з геометрії дійсно буде під рукою учня, як опора до пізнання  

Геометрії. 

 


