
Знайомство з підручником



Геометрія
Підручник для 10 класу 
закладів загальної середньої освіти
(рівень стандарту)

Автори: Єршова А. П., Голобородько В. В., 
Крижановський О. Ф., Єршов С. В.



Геометрія. 10 клас

Авторський колектив: 

 А. П. Єршова, В. В. Голобородько, 
О. Ф. Крижановський, С. В. Єршов.
Автори підручника мають багаторічний досвід викладацької
діяльності. Їхні учні неодноразово ставали переможцями
обласних, всеукраїнських, міжнародних олімпіад з математики, 
різноманітних турнірів і конкурсів.



Геометрія. 10 клас

Підручник містить чотири розділи відповідно до навчальної програми:
1. Вступ до стереометрії
2. Паралельність прямих і площин у просторі
3. Перпендикулярність прямих і площин у просторі
4. Координати, вектори та геометричні перетворення в просторі

Підручник у цифрах



Геометрія. 10 клас
Опрацювання нового матеріалу

Кожен розділ складається з параграфів, 
параграф — з пунктів. У тексті міститься як 
теоретичний матеріал, так і приклади
розв’язування задач.



Геометрія. 10 клас
Опрацювання нового матеріалу

До кожного параграфу подано 
запитання і задачі. Усні вправи
(рубрика «Обговорюємотеорію») 
допоможуть зрозуміти, наскільки
успішно засвоєно теоретичний
матеріал. Після усних наведено 
практичні вправи (рубрика 
«Моделюємо»), далі — письмові
задачі (рубрика «Розв’язуємо
задачі»), структуровані за рівнями
навчальних досягнень учнів
(А, Б і В). Спеціальними
позначками і виділено завдання, 
передбачені для роботи в парах 
або групах.



Геометрія. 10 клас
Формування компетентностей

Система опорних задач допомагає
узагальнити теоретичний матеріал
і становить своєрідну «базу даних» 
геометричних фактів.

До підручника включено як 
класичні задачі з геометрії
(зокрема практичного змісту), 
так і завдання, призначені для 
формування й розвитку, окрім
математичної, інших ключових
компетентностей. 
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Геометрія. 10 клас
Формування компетентностей

У кінці підручника наведено Додатки. Матеріал, поданий у Додатку 1, розкриває деякі особливості
взаємозв’язків аксіоматики планіметрії і стереометрії. У Додатку 2 докладно розглянуто геометричні
місця точок (ГМТ) у просторі.

Ілюстративний матеріал сприяє
кращому усвідомленню
навчального матеріалу
та запам’ятовуванню інформації
різними способами (читання
та зорове сприйняття).



Геометрія. 10 клас
Узагальнення і мотивація навчально-пізнавальної діяльності учнів

Наприкінці кожного розділу наведені підсумкові огляди, 
які допоможуть узагальнити та систематизувати
навчальний матеріал.

Історичні довідки до розділів знайомлять
із цікавими фактами про розвиток геометрії, 
з діяльністю відомих учених.



Геометрія. 10 клас

Інтернет-підтримка є педагогічним інструментом, 
що дозволяє забезпечити неперервність процесу
освіти та підвищити якість засвоєння навчального
матеріалу в умовах психологічно комфортного 
освітнього середовища.
До складу інтернетпідтримки входять додаткові
матеріали за темами курсу та тести, які можна
виконати в режимі реального часу.



Контакти:
Головний редактор відділу (e-mail): 
Кирюхіна Олена Олександрівна
physmat@ranok.com.ua



Видавництво «Ранок»:
вул. Космічна, 21-а, м. Харків, 61145
тел./факс: (057) 701-11-22,
office@ranok.com.ua
www.ranok.com.ua
www.e-ranok.com.ua

Відділ реалізації:
тел./факс: (057) 727-70-80, 
е-мail: сommerce@ranok.com.ua
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