
ПРО ПІДРУЧНИК 

Галини Апостолової «Геометрія-9» 
Це дворівневий підручник, за ним можна працювати як у класах загальноосвітньої 

школи, так і класах з поглибленим вивченням математики.  

Він  успішно пройшов апробацію протягом 2006/2007 і 2007/2008 навчальних років 

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

диференційований підхід у навчанні учнів геометрії,  природно продовжити  вивчення 

геометрії на позакласних заняттях,  дає учням можливість 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).  

Підручник відповідає чинній Програмі з математики для 5-12 класів. 

 

Підручник складається з передмови, вступу і шести розділів.  

У передмові пояснюється структура підручника, умовні позначення, а для вчителів 

коротко наводяться методичні поради  щодо організації роботи з учнями.  

У вступі пропонується узагальнення вже вивченого та питання для повторення.  

Навчальний матеріал структурований по розділах: «Координатна площина. 

Тригонометричні функції кутів від 0
о
 до 180

о
. Розв’язування трикутників», «Правильні 

багатокутники. Довжина кола. Площа круга», «Геометричні перетворення», «Вектори на 

площині»,  «Початкові відомості із стереометрії» і «Цікаві додатки» .  

Останній розділ «Цікаві додатки» - для тих, хто бажає  більше  дізнатися про 

геометрію, розширити та поглибити знання. У ньому розповідається про те, як геометрія 

допомагає при розв’язуванні алгебраїчних задач, гармонічні четвірки точок, золотий 

переріз, елементи проективної геометрії, інверсію, індукцію в геометрії тощо. При тому 

відповідні додатки закінчуються переліком літератури, за якою можна продовжити 

вивчення відповідних тем та завдання для самостійного розв’язування. Це надає змогу 

здійснити не тільки опрацювання цього матеріалу на уроці (в класах поглибленого 

вивчення математики) або на позакласних заняттях, але й здійснити самостійне 

заглиблення учнями у певні теми (наприклад, підготувати реферативну роботу або  

дослідницьку роботу до конкурсу МАН).  

 

 У кінець підручника, крім  відповідей до завдань, винесено таке. 

 „Підсумкове повторення курсу планіметрії” – містить завдання за курс 

планіметрії 7-9 класу; виділено завдання обов’язкового, середнього та 

підвищеного рівня складності  . 

 „Перевір себе. Завдання для повторення у тестовій формі” -  допоможе 

учням не тільки повторити навчальний матеріал за курс планіметрії 7-9 

класу, але й швидко оцінити рівень оволодіння ним, адаптує учнів до роботи 

зі завданнями у тестовій формі, може бути використаний на уроках корекції 

знань. 

 “Словничок” - допоможе учню швидко відновити  зміст певних термінів і 

означень, знайти відповідний матеріал у підручнику. 

 Узагальнюючі опорні схеми з певних тем – допоможуть узагальнити 

відповідний навчальний матеріал, виділити опорні задачі теми, полегшать їх 

застосування при розв’язуванні задач. 
 

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 кольором – пропонуються для 

домашньої роботи (є аналогічними до нефарбованих задач відповідного рівня). 

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

“Готуємося до тематичного оцінювання”, а наприкінці підручника – завдання 

„Підсумкове повторення курсу планіметрії” та  „Перевір себе. Завдання для 

підсумкового повторення курсу планіметрії в тестовій формі”. 

 

Теоретичний матеріал підрозділяється так. 

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

стандарту, основний навчальний матеріал  (обов’язковий мінімум) відмічено 

вертикальною кольоровою лінією. 

2. Матеріал, рекомендований для ознайомлення, але необов’язковий для 

оцінювання в ЗОШ (позначено відповідною піктограмою). Це, наприклад,  

“Координати точки, яка ділить відрізок у заданому відношенні”, “Загальне 

рівняння прямої”, “Взаємне розміщення двох прямих на координатній площині” 

„Метод площа у теоремах і задачах”  тощо. Відповідні параграфи, зазвичай, 

пропонують системи опорних задач до теми, що вивчається. 

3. Матеріал,   необов’язковий для вивчення (має спеціальну піктограму). 

Наприклад: “Необхідна і достатня умова належності трьох точок одній прямій”, 

“Рівняння прямої у відрізках”,  „Теорема Чеви”, „Тригонометрична форма 

теореми Чеви”, „Нерівність Птоемея” тощо. Відповідні параграфи містять 

теоретичний і дидактичний навчальний матеріал поглибленого вивчення 

геометрії. 

4. Розділ “Цікаві додатки” - містить додаткову  інформацію, яку можна 

використати у класах з поглибленим вивченням математики, на позакласних 

заняттях (у ЗОШ та класах з поглибленим вивченням математики).  

5. Рубрика “Для допитливих” доповнює навчальний матеріал параграфів 

додатковою інформацією, як історичною (наприклад про стародавніх та 

вітчизняних математиків), так і з математики до відповідної теми. 

  

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. Мета великого обсягу диференційованої дидактики – надання можливості обирати 

необхідний матеріал для роботи з конкретним класом, конкретними учнями (без залучення 

допоміжних збірок та посібників). 

Так, при роботі із слабкими учнями можна обмежитися практичними роботами і 

завданнями з нуликом та без позначок. У випадку більш сильного класу, можна виконання певних 

практичних робіт задати до дому, а в класі розв’язати з учнями кілька  задач без позначки й 

перейти до більш складних завдань із зірочкою, а можливо і з двома зірочками. Якщо учень 

готується прийняти участь у математичних змаганнях – доречно запропонувати йому   задачі з 

двома зірочками, завдання рубрики “Для допитливих” і окремі теми розділу “Цікаві додатки”.  

Так само і для класів з поглибленим вивченням математики вчитель, використовуючи 

підручник, має змогу організувати роботу із різним степенем заглиблення, орієнтуючись на 



потреби і можливості конкретного класу і конкретного учня, природно продовжити вивчення 

певних тем на позакласних заняттях.  

 

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. Матеріал “Для допитливих”, 

окрім нестандартних дидактичних завдань, містить інформацію з історії виникнення і 

розвитку геометрії. Автор підручника намагається підвести учнів до відчуття, що всі 

абстракції математики – то життя, бо початок вони беруть від конкретних об’єктів, які 

можна “поміряти та помацати”, що створюють математику конкретні люди, зокрема і наші 

співвітчизники.   

 

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 поля підручника винесено опорний матеріал з метою задіяти зорову пам’ять учнів, 

допомогти їм виділити головні позиції у навчальному матеріалі та швидко повторити те, 

що вже вивчалося раніше,  

 Використання кольору теж полегшить первинне сприйняття навчального матеріалу та 

його запам’ятовування, 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, рекомендований для ознайомлення, і 

матеріал поглибленого вивчення. 
 

Таким чином ПРОВІДНОЮ МЕТОЮ підручника є НАДАННЯ ШИРОКОГО 

СПЕКТРУ МОЖЛИВОСТЕЙ, як для вчителя, так і для учня.  

СТРАТЕГІЧНОЮ ЛІНІЄЮ підручника є  реалізація особистісно-

диференційованого підходу у навчанні геометрії учнів із врахуванням  їхніх вікових 

особливостей розвитку. Він пропонує таке. 

1. Підвести учнів до розуміння логічної побудови геометрії як науки, що є 

постійною супутницею людини на всьому шляху  розвитку людства. 

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

3. Виділяти  умову і висновок теореми, звертати увагу учнів на логічні кроки 

доведення.  

4. Привчати учнів до скороченої форми запису умови (дано – довести), до 

виділення окремих логічних кроків доведення і запису логічного кроку за 

схемою “відоме твердження → твердження-висновок”.  

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

знання і факти  – опорні схеми на полі підручника та узагальнюючі схеми 

наприкінці підручника. 

6. Можливість  обрати різний рівень змістовного наповнення курсу. 

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

індивідуальні особистості учнів. 

8. Можливість повторити навчальний та узагальнити вивчене – питання та 

завдання для повторення наприкінці розділів і наприкінці підручника, опорні 

схеми наприкінці підручника. 

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

10. Можливість учням самостійно розширити світогляд і поглибити знання 

предмету. 



11. Можливість продовжити пізнавальну та дослідницьку діяльність -  за 

завданнями і літературою, що наведено наприкінці кожного з додатків 

останнього розділу. 

 

Треба зауважити, що до підручника автором розроблено методичний комплект:  

„Робочий зошит учня 9 класу”, „Книга для вчителя”, „Атестаційні роботи. Геометрія-9”.  

„Робочий зошит учня 9 класу” містить опорні схеми з навчального матеріалу 

(відповідно до підручника), узагальнюючі опорні конспекти і дидактичні завдання на 

готових кресленнях. Використання такого зошиту у навчальному процесі: 

 економить навчальний час (учні не переписують відповідний матеріал з 

дошки за вчителем);  

 полегшує сприйняття учнями  інформації (задіює зорову пам’ять);  

 полегшує формування первинних навичок розв’язування задач з 

відповідних тем;  

 сприяє здатності виділяти опорні факти, логічні кроки доведення; здатності 

до моделювання розв’язування задач;  

 дозволяє легко організувати повторення та узагальнення навчального 

матеріалу;  

 дозволяє легко (за 3-5 хвилин) перевірити рівень засвоєння навчального 

матеріалу кожним з учнів (письмове звітування за опорними схемами);  

 сприяє формуванню в учнів мовних знань предмету (усне промовляння 

учнями відповідного матеріалу за опорною схемою);  

 дозволяє учням не носити підручник до школи, а працювати за ним лише 

вдома. 

„Книга для вчителя” містить розгорнуті методичні рекомендації щодо організації 

роботи за підручником (у класі і на позакласних заняттях), розв’язування задач рубрики 

„Для допитливих”, деталізовану дворівневу програму викладання геометрії та  орієнтовну 

дворівневу програму факультативних занять.  

 „Атестаційні роботи. Геометрія-9”   пропонує чотири варіанти діагностичних 

завдань у тестовій формі, чотири варіанти завдань для тематичного оцінювання та  два 

варіанти завдань для корекційної роботи з учнями за відповідними темами. 

 

                 Орієнтовне календарно-тематичне планування навчального матеріалу 

                для класів, що працюють за  загальноосвітньою програмою 

(І семестр – 2 години на тиждень – 32 години; 

ІІ семестр – 2 години на тиждень – 38 годин, усього 70 годин) 

 

Вашій увазі пропонуються рекомендації автора підручника щодо календарно-

тематичного планування навчального матеріалу.  

Як головне у викладанні геометрії в 9-му класі  можна виділити  таке. 

 У І-ому СЕМЕСТРІ:  

 Систематизувати відомості про координатну площину і координати точки на 

площині.  

 Систематизувати та узагальнити уявлення учнів про лінійні рівняння,  їх 

графічне тлумачення на координатній площині, взаєморозміщення двох прямих; 

через наочність підготувати мислення учнів до розв’язування лінійних рівнянь,  

систем лінійних рівнянь з параметрами.  

 Через наочність геометричних задач підготувати учнів до подальшого вивчення 

курсу тригонометрії.  

 Надати  подальший розвиток практичним умінням учнів обчислення 

трикутників.  



 Розширити  відомості про багатокутники і коло, розвинути вміння і навички 

обчислювати значення геометричних величин (елементів правильних 

багатокутників, довжини кола та його дуг), у тому числі із застосуванням 

тригонометричних функцій. Через роботу учнів з правильними 

багатокутниками і колами, описаними навколо них і вписаними в них,  

підготувати учнів до розв’язування задач, пов’язаних з багатогранниками і 

тілами обертання в курсі стереометрії 

 

У ІІ-му СЕМЕСТРІ: 

 Ознайомити учнів з основними поняттями і прикладами геометричних 

перетворень. При ознайомленні учнів із властивостями рухів більшу увагу 

треба приділити їх геометричному тлумаченню, а не строгому доведенню 

властивостей.  

 Звернути увагу на формування в учнів практичних навичок роботи з вектором, 

як напрямленим відрізком, що важливо для вивчення фізики 

 Ознайомити учнів із застосуванням методу координат  для опису геометричних 

перетворень і векторів. Сформувати вміння описувати операції над векторами в 

координатній формі,  необхідні в курсі фізики.      

 Узагальнити, знайомі учням з 7 класу, поняття рівних відрізків, кутів, 

трикутників - на основі поняття руху ввести загальне питання рівності фігур. 

 Сформувати  загальні уявлення про властивості просторових фігур, сформувати 

в учнів практичні навички безпосереднього застосування  формул для 

обчислення площ поверхонь та об’ємів основних просторових фігур. 

 Систематизувати і узагальнити знання учнів з курсу планіметрії. 

 

Орієнтовне календарно-тематичне планування для класів, 

що працюють за загальноосвітньою програмою 

(І семестр – 2 години на тиждень – 32 години; 

ІІ семестр – 2 години на тиждень – 38 годин, усього 70 годин) 

 

І СЕМЕСТР 

 

Номер 

уроку 

(1 год) 

      Тема уроку Завдання для роботи 

на уроці 

Домашнє завдання 

1 Повторення основного  

навчального матеріалу за курс 

7 - 8 класів. 

Питання вступу № 1-10, 

завдання „Перевір себе” 

№ 2-4, 6, 10,15  . 

Форзаци підручника, 

питання  вступу № 11-20;  

завдання „Перевір себе” 

№ 1, 5, 7, 8, 9. 

2 Повторення основного  

навчального матеріалу за курс 

7 - 8 класів. 

Опорні задачі  кола, 

трапеції, задачі на 

побудову (за опорними 

схемами  наприкінці 

підручника). 

Питання вступу № 21-30. 

Завдання „Перевір себе” 

№ 19, 24, 28. 

Питання  вступу № 31-40; 

завдання „Перевір себе” 

№ 17, 20, 21, 29. 

 

3 Декартові система координат. 

Відстань між двома точками.  

Завдання 1: № 1, 4, 6-а, 9; 

Завдання 2:  № 1-а, 3, 7-а, 

7-в. 

Практична робота 1; 

Завдання 1: № 2, 5, 6-б; 

Завдання 2: № 2, 4, 7-б. 

4 Рівняння кола. Координати 

середини відрізка.  

Завдання 2: № 16-а, 16-г, 

17-а, 18, 31 

Завдання 2: № 16-б, 17-б, 

17-в, 19, 32 

 

5 Розв’язування задач. Завдання 1: № 8; 

Завдання 2: № 10, 12-а,   

Завдання 1: № 11; 

Завдання 2: № 12-б, 20, 



12-в, 19, 22, 24-а, 26-а, 33. 24-б, 25, 34. 

6 Рівняння прямої Завдання 3: № 1-а, 2, 4-а, 

4-б, 5, 7. 

Завдання 3: № 1-в, 3, 4-г, 

6, 8,9 

7 Розв’язування задач. Завдання 3: № 10-а, 10-в, 

11, 13, 14-а, 17, 23-а, 27-а. 

Завдання 3: № 10-б, 10-г, 

12, 14-г, 18, 23-б. 

8 Взаємне розміщення прямих 

на площині. Кутовий 

коефіцієнт прямої. 

Завдання 3: № 20-а. 

Завдання 4: № 1-а – 1-г. 

Завдання 3: № 20-б. 

Завдання 4: № 1-е – 1-и. 

9 Розв’язування задач.  Завдання 4: №  5-а, 7, 17 

 

Завдання 4: № 5-в, 6-б, 18 

Завдання 3: № 29, 30. 

 

10 Систематизація і 

узагальнення знань 

Завдання для повторення 

розділу І: № 1-6, 16-20, 21, 

23. 

Завдання для повторення 

розділу І: № 24. 

„Готуємося до 

тематичного оцінювання 

№1” 

11 Тематичне оцінювання 

„Координатна площина” 

 Інший варіант 

12 Корекція знань, вмінь і 

навичок. 

 

 Завдання розділу 

„Перевір себе” або з 

„Завдання для 

повторення розділу І” 

13 Синус, косинус, тангенс і 

котангенс кутів від 0
о
 до 180

о
. 

Завдання 5: № 1, 3, 4. Практична робота 2; 

Завдання 5: № 2. 

14 Розв’язування задач. Завдання 5: №  5-а, 5-в, 6-

а, 7-а, 8-а, 9, 12-а, 14-а, 14-

б, 20. 

Завдання 5: №  5-б,  6-в, 

7-б, 8-б, 12-б, 14-в. 

15 Теорема синусів Завдання 6: № 1- а, 1-б, 2. Практична робота 3; 

Завдання 6: № 1-в, 1-г, 3. 

16 Розв’язування задач. Завдання 6: № 5, 6-а, 7, 8-

а, 9-а, 10-а, 14, 15, 17, 18. 

Завдання 6: № 6-б, 8-б, 9-

б, 10-б, 12, 13. 

17 Теорема косинусів Завдання 7: № 1-а, 1-б, 3 Практична робота 4; 

Завдання 7: № 1-в, 2, 5. 

18 Розв’язування задач. Завдання 7: № 7, 8, 9, 12, 

15, 17, 18, 20, 22. 

Завдання 7:  

№ 6, 10, 11, 13, 16,  19. 

19 Розв’язування трикутників Завдання 8: № 1-а, 1-в, 1-

ж, 2, 5-а, 8-а, 8-е, 8-і, 11. 

Завдання 8: № 1-б, 1-г, 1-

з, 1-и, 3, 5-б, 8-б. 

20 Обчислення площ 

трикутників і чотирикутників  

Приклади § 8. Завдання 9: 

№ 1-а, 2-а, 5-а, 6-а. 

 

Завдання 9: № 1-б, 2-б, 3, 

5 –б. 

21 Розв’язування задач Завдання 9: № 7-а, 9-а, 10-

б, 11- в, 28-а, 29-б, 30. 

Завдання 9: № 7-б. 9-б, 

10-а, 31. 

22 Метод площ у теоремах і 

задачах.  Систематизація і 

узагальнення знань 

Приклади §9. Завдання 10: 

№ 1-2. Завдання для 

повторення розділу І: № 7-

15, 30, 31, 35, 36. 

 Завдання 10: № 11, 14, 

16.  

Готуємося до 

тематичного оцінювання 

№  2. 

23 Тематичне оцінювання 

«Розв’язування трикутників» 

 Завдання тематичного 

оцінювання – обмін 

варіантами 

24 Корекція знань, вмінь і 

навичок. 

 

 Завдання розділу 

„Перевір себе” або з 

„Завдання для 

повторення розділу І” 

25 Основні властивості 

правильних багатокутників. 

Завдання 12: № 1-а,б; 2-а, 

3-а, 4-а, 5-а. 

Практична робота №5. 

Завдання 12: № 1-в, 2-в, 

3-б, 4-б, 5-б. 

26 Формули для обчислення 

радіусів вписаного і 

описаного кіл правильних 

багатокутників. 

Завдання 12: № 9а-в, 

10а,б; 11а-в, 13а. 

Практична робота №6. 

Завдання 12: № 9 г-е, 10-

г, 12-д, 13-б. 

27 Розв’язування задач. Завдання 12: № 6-а,б; 7-б; Завдання 12: № 6-в, 7-а,в; 



Побудова правильних 

багатокутників. 

8-а,б; 15, 17. №8-в,г; 14г. 

28 Довжина кола. Число  . 

Радіанна міра кута і її зв’язок 

із градусною мірою кута. 

Завдання 13: № 1-а,б; 3, 5. Практична робота № 7. 

Завдання 13: №1-в; 2, 4, 

6. 

29 Розв’язування задач Завдання 13: № 7, 11-а, 12, 

14, 16, 17-а, 18, 26 а, 22. 

Завдання 13: № 8, 9, 11-

б,в; 13, 17 г-д, 26 в-д. 

30 Площа круга. Площа частин 

круга. Систематизація і 

узагальнення знань. 

Завдання 14: № 1-а, 3, 5-а, 

6. 

Практична робота № 9. 

Завдання 14: № 1-б,в; 2,  

4, 5-б, 7. 

31 Тематичне оцінювання 

«Площа плоскої фігури. 

Багатокутники. Довжина кола 

і площа круга». 

 Завдання тематичного 

оцінювання – обмін 

варіантами. 

32 Корекція знань, умінь і 

навичок. 

„Готуємося до 

тематичного оцінювання ” 

№ 3-4. 

 

 

ІІ СЕМЕСТР 
 

Номер 

уроку 

(1 год) 

      Тема уроку Завдання для роботи на 

уроці 

Домашнє завдання 

1 Ознайомлення з поняттям 

геометричного перетворення і 

перетворенням „рух”;  паралельним 

перенесенням. 

Завдання 15: №1, 2, 4, 6. 

 

Практична робота 10. 

Завдання 15: № 3, 5. 

 

2 Перетворення  „поворот”. Практична робота 11. 

Завдання 16: № 1-а, 4, 5. 

Практична робота 12. 

Завдання 16: № 1-б, 2, 6. 

3 Перетворення осьової і центральної 

симетрії. 

Практична робота 13. 

Завдання 17: № 1-а, 1-б. 

Завдання 18: № 1-а, 1-г. 

Практична робота 14. 

Завдання 17: № 1-в; 3. 

Завдання 18: № 1-б, 1-в. 

4 Перетворення гомотетії і подібності. Практична робота 15. 

Завдання 19: № 1-а,  2, 3. 

Завдання 20: № 1-а, 5-а.  

Практична робота 16. 

Завдання 19: № 1-в, 4. 

Завдання 20: № 3, 4. 

5 Означення подібності й рівності фігур 

через геометричні перетворення. 

Подібність багатокутників. 

Розв’язування задач. 

Завдання 22: № 1, 2, 4-а, 5-а, 

6-а, 7. 

Завдання 23: № 2,4, 8, 7 

Практична робота 19. 

Завдання 22: № 4-б, 5-б, 

6-б, 8. 

Завдання 23: № 1, 5. 

6 Паралельне перенесення на 

координатній площині. 

Практична робота 21. 

Завдання 25: № 1, 3, 4-а, 5-а, 

6-а,7-а. 

Завдання 25: № 2, 4-б, 5-

б, 6-б, 7-б, 10. 

7 Перетворення симетрії на координатній 

площині. 

Практична робота 22. 

Завдання 26: № 1, 3-а. 

Завдання 27: № 1, 2, 4, 6. 

Практична робота 23. 

Завдання 26: № 2, 3-б. 

Завдання 27: №  3, 5. 

8 Систематизація і узагальнення знань  Завдання 25: №2;4. 

Завдання для повторення 

розділу ІІІ: 

№ 1-8, 13, 18, 25, 26.  

Практична робота 28. 

Практична робота 29.  

Готуємося до 

тематичного оцінювання 

№ 5. 

9 Тематичне оцінювання „Геометричні 

перетворення” 

 Завдання тематичного 

оцінювання – інший 

варіант. 

10 Корекція знань, вмінь, навичок. 

 

Завдання для повторення 

розділу ІІІ. 

Завдання для повторення 

розділу ІІІ. 

11* Вектор як напрямлений відрізок. 

Колінеарність і рівність векторів. 

Практична робота 28. 

Практична робота 30: п.1; 

 

Практична робота 29. 

Практична робота 30: 

п. 2-4 

12* Множення вектора на число, додавання 

векторів 

Практична робота 31: п.1, 2, 

4; 

Практична робота 32: п.1, 2; 

Практична робота 31: п.3, 

5; 

Практична робота 32: п.3, 



 4; 

Практична робота 33: п.1. 

13* Віднімання векторів.  

Самостійна робота. 

Практична робота 33: п.2, 3. Практична робота 33: п.3, 

4. 

14* Розкладання вектора за двома 

неколінеарними векторами 

Практична робота 34: п 1. 

Завдання для повторення 

розділу ІV: № 14, 16, 17-а, 

18. 

Практична робота 34: п 2, 

3; 

Завдання для повторення 

розділу ІV: № 15, 17-б, в; 

19, 20.  

15 Вектор на координатній площині і його 

координати. Рівність векторів. Модуль 

вектора. 

Завдання 29:  № 1-а, 1-б, 2-а, 

3-а, 4-а, 4-б, 5-а, 6-а, 8, 10. 

Практична робота 35; 

Завдання 29: № 1-в, 2-б, 

2-в, 3-в, 4, 7. 

16 Дії над векторами, що задані 

координатами. 

Практична робота36. 

Завдання 30: № 1, 2, 6-а, 7-а, 

11. 

Практична робота 37, 38; 

Завдання 30: № 1-б. 1-г, 

6-б, 7-в, 9-в. 

17 Розв’язування задач Завдання 30: № , 8-а, 12, 13-

а, 14-а, 15-а, 16-а, 18, 19-а, 

21. 

Завдання 30: № 8-в, 13-б, 

14-б, 15-б, 16-б, 19-б. 

18 Скалярний добуток двох векторів. Завдання 31:  

№ 1-а, 1-г, 4-а, 5-а. 

Завдання 31: № 1-б, 1-д, 

2-б, 2-г, 4-б, 4-в, 5-б. 

19 Розв’язування задач. Завдання 31: № 6-а, 7-а, 8-а, 

8-е, 8-є, 9-а, 11-а, 12-а, 13-а, 

14-а, 15-а. 

Завдання 31: № 6-б, 7-б, 

8-б-8-д, 9-б, 12-б. 

20 Векторний метод доведення теорем і 

розв’язуваня задач. 

Приклади §27. 

Завдання 32: № 1, 2 

Завдання 32: № 4, 5, 8. 

21 Систематизація і узагальнення знань. Завдання для повторення 

розділу ІV: № 1-13, 24, 26, 

27. 

Готуємося до 

тематичного оцінювання 

№ 6. 

22 Тематичне оцінювання «Вектори на 

площині». 

 Завдання тематичного 

оцінювання – обмін 

варіантами. 

23 Корекція знань, умінь і навичок. 

Основні засади побудови стереометрії. 

Завдання 33: № 1, 2,  8. 

 

Практична робота 39. 

Завдання 33: № 4, 5, 9. 

23 Взаємне розміщення прямих і площин у 

просторі. Перпендикуляр до площини. 

Практична робота 40. 

Завдання 34: № 4, 5, 8, 11, 

13, 20. 

Завдання 33: № 3, 6, 12, 

19. 22. 

24 Багатогранники і їх елементи. 

Правильні багатогранники. 

Завдання 35: № 1, 5, 4, 6. Практична робота 41. 

Завдання 35: № 2, 3, 7., 

14. 

25 Призми. Об’єм і площа поверхні прямої 

призми. 

Завдання 36: № 1, 3, 4, 5, 8. Практична робота 42. 

Завдання 36: № 2, 7, 9. 

26 Піраміди. Об’єм і площа поверхні 

піраміди. 

Завдання 37: № 1, 2,  3,  5, 

13.. 

Практична робота 43. 

Завдання 37: № 4, 11, 14. 

27 Тіла обертання. Циліндр. Конус. Куля. 

Їх об’єм і площа поверхні. 

Завдання 38: № 1, 2,  4,  6, 

18. 

Практична робота 44. 

Завдання 38: № 3, 5, 9. 

28 Систематизація і узагальнення знань 

Розв’язування задач. 

Завдання для повторення 

розділу V: №  1 – 5,  20, 21, 

24, 28, 36,  39.  

Завдання для повторення 

розділу V: № 6-17., 25, 

26, 38. 

29 Розв’язування задач. Самостійна 

робота. 

Завдання для повторення 

розділу V: № 40, 43, 47,  

Завдання для повторення 

розділу V: № 38, 40, 50, 

53, 57.  

30-35 Систематизація знань з курсу 

планіметрії. Розв’язування задач. 

Завдання підсумкового 

повторення курсу 

планіметрії/. 

Завдання в тестовій формі 

„Перевір себе”.  

Завдання підсумкового 

повторення курсу 

планіметрії.  

Завдання в тестовій 

формі „Перевір себе”. 

36 Підсумкова атестація   

37 Корекція знань, умінь, навичок.   

38 Підсумковий урок.   

 



* Примітка. У випадку, якщо ви працювали з учнями за підручником Галини Апостолової 

„Геометрія-8”, пропоновані чотири уроки, позначені зірочкою, можна замінити на 1-2 

години повторення відповідного матеріалу, а з’економлені години витратити, наприклад, 

на розв’язування задач та систематизацію знань з курсу планіметрії. 

 

До уваги вчителів класів поглибленого вивчення математики.  

Навчальний матеріал для поглибленого вивчення курсу геометрії позначено 

відповідною піктограмою.  

Дидактичний матеріал розміщено у кожному з завдань (позначено зірочками), у 

рубриці „Для допитливих” та розділі „Цікаві додатки”.  

Допомогу у орієнтації з розміщення відповідного  навчального матеріалу  може 

надати не тільки „Зміст”, а ще й „Словничок”, який містить  тлумачення термінів і перелік 

сторінок, де вони обговорюються. 

Наведемо перелік фактів, що пропоновані у підручнику для поглибленого 

вивчення. 

Розміщення Зверніть увагу на таке 
Вступ Питання з зірочками 

Опорні схеми  

наприкінці 

підручника 

Опорні задачі на побудову. Опорні задачі кола. Опорні задачі трапеції.  

§ 1 Координати точки, яка ділить відрізок у заданому відношенні.  

§ 2  Доведення формули запису рівняння прямої у загальній формі – необхідність і 

достатність. Окремі випадки розміщення прямої на координатній площині.  Необхідна і 

достатня умови розміщення трьох точок на одній прямій. Рівняння прямої у відрізках. 

§ 3 Умови паралельності і перпендикулярності двох прямих 

§ 5 Розширена теорема синусів 

§ 6 Властивість сторін і діагоналей паралелограма. Формула для обчислення довжини медіани 

трикутника за довжинами його сторін. Теореми синусів і косинусів у задачах на 

доведення.  

§ 8 Доведення формули Герона за допомоги зовнівписаного кола. Обчислення площі 

трикутника через синуси його кутів і радіус описаного кола або довжину однієї з його 

сторін, через довжини трьох висот трикутника. 

§ 9 Метод площ. Теорема Чеви. Тригонометрична форма теореми Чеви. Теорема Жергона. 

Формула обчислення довжини бісектриси трикутника через довжини його сторін і 

косинус половини кута, бісектрису якого обчислюємо. Відношення відрізків діагоналі 

опуклого чотирикутника, на які  її поділяє друга діагональ через відношення площ 

трикутників, утворених другою діагоналлю і сторонами чотирикутника.  

§ 10 Метод координат як засіб розв’язування геометричних задач. 

§ 11 Нерівність Птоломея. Обчислення радіусів вписаного і описаного кіл правильного 

п’ятикутника. Теорема про правильні 2n-кутник і  n-кутник, вписані у коло радіуса R. 

Багатокутники з вершинами у вузлах цілочислової решітки, формула Піка. Побудова 

правильних десятикутника  і п’ятикутника.   

§ 16 Група симетрії фігури. 

§ 17 Приклади розв’язування задач методом геометричних перетворень. 

§ 19 Перетворення симетрії на координатній площині. 

§ 20 Полярна система координат і перетворення поворот на координатній площині. 

§ 25 Вектори з кінцем у центроїді трикутника. Метод проколу. Теорема Ейлера (формула 

гамільтона).  Необхідна і достатня умови розміщення трьох точок на прямій.   

§ 26 Вектор-нормаль до прямої. Відстань від точки до прямої.  

.§ 27 Векторний метод доведення теорем і розв’язування задач. Теорема про три вектори, що 

мають спільний початок і кінці на спільній прмій. Теорема косинусів для чотирикутника. 

Теорема Лейбніца. 

Додаток 1 Про відкриття Декарта і пошук геометричного місця точок площини Коло Аполонія. 

Додаток 2 Ще раз про відкриття Декарта , завдяки якого геометрія може допомагати алгебрі. 

Додаток 3 Гармонічні четвірки точок. 

Додаток 4 Про золотий переріз. 

Додаток 5 Геометричні перетворення приходять на допомогу. 

Додаток 6 Елементи проективної геометрії: що можна зробити за допомоги лінійки та нрухомого 

кола. 



Додаток 7 Інверсія у дивертисменті побудов. Задача Аполонія. Тр и знамениті задачі старовини. 

 

Додаток 8 Індукція в геометрії. 

 

Зауважимо, що певні питання вказаного навчального матеріалу можна 

використовувати при організації позакласних занять (як у класах, що працюють за 

загальноосвітньою програмою, так і в класах поглибленого вивчення математики). 

 

 


