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Розділ I. РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ТРИКУТНИКІВ

УРОК № 1

ТЕМА. ТРИГОНОМЕТРИЧНІ ФУНКЦІЇ КУТІВ ВІД 0° ДО 180°
Мета уроку: сформувати поняття синуса, косинуса, тангенса кутів 

від 0° до 180°; сформувати вміння розв’язувати задачі, які 
передбачають застосування понять синуса, косинуса, танген-
са кутів від 0° до 180°; розвивати пам’ять, уміння логічно 
мислити; виховувати інтерес до вивчення математики.

Очікувані результати: учні повинні знати означення синуса, косинуса, 
тангенса кутів від 0° до 180°; уміти розв’язувати задачі на 
застосування цих понять.

Основні поняття: синус, косинус, тангенс кутів від 0° до 180°.
Обладнання: підручник, роздавальні матеріали.
Тип уроку: засвоєння нових знань і вмінь.

Хід уроку

І. Організаційний етап
Ознайомити учнів зі структурою та особливостями підручника 

(с. 3)*, з додатковими матеріалами для вивчення геометрії в 9 класі. 
Звернути увагу учнів на план вивчення теми «Розв’язування 
трикутників», повідомити дату написання контрольної роботи 
з цієї теми, звернути увагу на тематику повідомлень і рефератів 
(с. 240), які можна підготувати впродовж вивчення теми.

ІІ. Перевірка домашнього завдання

ІІІ. Актуалізація опорних знань
Фронтальне опитування
Повторити означення синуса, косинуса і тангенса гострого кута 

прямокутного трикутника.

ІV.  Формулювання теми, мети й завдань уроку; мотивація навчальної 
діяльності
Слово вчителя
Ви знаєте означення синуса, косинуса і тангенса гострого кута 

прямокутного трикутника. А чи можна знайти, наприклад, sin120°   
або cos180° ? (Відповідь: так.) Сьогодні ви ви вчите означення сину-
са, косинуса, тангенса кутів від 0° до 180°.
* У круглих дужках подано посилання на відповідні сторінки підручника.

www.e-ranok.com.ua
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V. Сприйняття та усвідомлення нового матеріалу
▪Лекція з елементами бесіди

План
1. Означення тригонометричного кола.
2. Означення синуса, косинуса, тангенса кутів від 0° до 180°.
3. Порівняння з нулем значень косинусів, тангенсів і котангенсів 

тупих кутів.

VI. Осмислення нового матеріалу
Виконання усних вправ [№ 1, 2; робота в парах: № 3]*

Виконання графічних вправ [№ 6]

VII. Підбиття підсумків уроку
Бліц-опитування

VIII. Домашнє завдання
§ 1, п. 1.1, № 7, 27, 31.

УРОК № 2

ТЕМА. ТРИГОНОМЕТРИЧНІ ТОТОЖНОСТІ
Мета уроку: домогтися засвоєння основної тригонометричної тотож-

ності та наслідків з неї, формул доповнення і формул зве-
дення для кутів 180° −( )α ; сформувати вміння розв’язувати 
задачі на застосування цих формул; розвивати культуру ма-
тематичного мовлення й записів; виховувати дисциплінова-
ність, ініціативність.

Очікувані результати: учні повинні знати основну тригонометричну то-
тожність і наслідки з неї, формули доповнення і формули 
зведення для кутів 180° −( )α ; уміти застосовувати ці форму-
ли до розв’язування задач.

Основні поняття: основна тригонометрична тотожність, формули допо-
внення, формули зведення.

Обладнання: підручник, роздавальні матеріали.
Тип уроку: засвоєння нових знань і вмінь.

Хід уроку
І. Організаційний етап

ІІ. Перевірка домашнього завдання
▪Самоперевірка за готовими розв’язаннями

ІІІ. Актуалізація опорних знань
▪Фронтальне опитування

* У квадратних дужках подано посилання на номери завдань у підручнику.

www.e-ranok.com.ua
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ІV.  Формулювання теми, мети й завдань уроку; мотивація навчальної 
діяльності
Слово вчителя
Як ви думаєте, чи можна, знаючи значення синуса якого-небудь 

кута, знайти значення косинуса цього кута? Нехай, наприклад, 
відомо, що sin ,α = 0 8  і α  — тупий кут. Тоді cos , .α = −0 6  Як це 
визначити? За допомогою основної тригонометричної тотожності. 
Отже, сьогодні ви вивчите основну тригонометричну тотожність, 
а також формули доповнення і формули зведення, навчитеся за-
стосовувати ці формули до розв’язування задач.

V. Сприйняття та усвідомлення нового матеріалу
Лекція

План
1. Виведення основної тригонометричної тотожності.
2. Наслідки з основної тригонометричної тотожності.
3. Формули доповнення. 
4. Теорема про формули зведення та наслідок з неї.
5. Значення тригонометричних функцій деяких кутів (таблиця 

на с. 11).
Колективне виконання завдань під керівництвом учителя (задача 

на с. 10)

VI. Осмислення нового матеріалу
Виконання письмових вправ [№ 8, 9, 10, 12, 14, 15]

VII. Підбиття підсумків уроку
▪Виконання завдань на встановлення відповідності

VIII. Домашнє завдання
§ 1, п. 1.2, № 11, 13, 16.

УРОК № 3

ТЕМА. РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ
Мета уроку: удосконалити вміння розв’язувати задачі на застосуван-

ня поняття тригонометричних функцій кутів від 0° до 180°, 
основної тригонометричної тотожності та наслідків з неї, фор-
мул зведення і наслідків з них; розвивати вміння працювати 
в групі й самостійно; виховувати відповідальність, свідомість.

Очікувані результати: учні повинні вміти розв’язувати задачі на за-
стосування поняття тригонометричних функцій кутів від 0° 
до 180°, основної тригонометричної тотожності та наслідків 
з неї, формул зведення і наслідків з них.

www.e-ranok.com.ua
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Основні поняття: тригонометричні функції кутів від 0° до 180°, основ-
на тригонометрична тотожність, формули доповнення, фор-
мули зведення.

Обладнання: підручник, роздавальні матеріали.
Тип уроку: застосування знань і вмінь.

Хід уроку
І. Організаційний етап
ІІ. Перевірка домашнього завдання

Самостійна робота

ІІІ. Актуалізація опорних знань
Фронтальне опитування

ІV.  Формулювання теми, мети й завдань уроку; мотивація навчальної 
діяльності
Слово вчителя
Ви, напевне, чули вислів про те, що математика — красива наука? 

У чому ж її краса? Може, в тому, що, наприклад, застосовуючи різні 
формули, громіздкий вираз 1 180 180 180− ° −( ) ° −( ) ° −( )sin cos tgα α α  
(№ 20 (а)) можна перетворити на елегантний вираз cos2 α ? А чи 
відомі вам формули, які потрібно застосувати для спрощення на-
веденого виразу? Так, відомі. Отже, сьогодні ви застосовуватимете 
формули зведення, основну тригонометричну тотожність і наслідки 
з неї до розв’язування задач. 

V. Застосування знань і вмінь
Виконання письмових вправ [№ 17, 19 (опорна), 20, 22, 24, 30; 

робота в групах: № 28]

VІ. Підбиття підсумків уроку
▪Фронтальна бесіда

VІІ. Домашнє завдання
§ 1, п. 1.1, 1.2, № 18, 21, 23, 25.
Повторити: розв’язування прямокутних трикутників (8 клас, 

§ 19–21); теорема Піфагора (8 клас, § 13).

УРОК № 4

ТЕМА. ТЕОРЕМА КОСИНУСІВ
Мета уроку: домогтися засвоєння теореми косинусів; сформувати 

вміння розв’язувати задачі, що передбачають застосування 
цієї теореми; розвивати логічне мислення, пам’ять, увагу; 
вихо вувати інтерес до математики.

www.e-ranok.com.ua
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Очікувані результати: учні повинні знати теорему косинусів і вміти за-
стосовувати її до розв’язування задач.

Основні поняття: теорема косинусів, косинус кута.
Обладнання: підручник, роздавальні матеріали.
Тип уроку: засвоєння нових знань і вмінь.

Хід уроку

І. Організаційний етап

ІІ. Перевірка домашнього завдання
Бліц-опитування

ІІІ. Актуалізація опорних знань
Розв’язування задач [№ 32, 33]

ІV.  Формулювання теми, мети й завдань уроку; мотивація навчальної 
діяльності
Слово вчителя
Як ви думаєте, чи можна, стоячи на одному березі річки, ви-

значити відстань до дерева, яке росте на протилежному березі? 
(Відповідь: так.) Для цього потрібно мати нехитрі вимірювальні 
пристрої і… вміти розв’язувати трикутники, тобто знаходити 
невідомі елементи трикутника за його відомими елементами. Ос-
новними «інструментами» для розв’язування трикутників є теоре-
ма про суму кутів трикутника (ви її добре знаєте), теорема синусів 
(її ви вивчете дещо пізніше) і теорема косинусів, яку ви вивчете 
сьогодні.

Навести історичну довідку про теорему косинусів (рубрика 
«Історична довідка» на с. 50–51).

V. Сприйняття та усвідомлення нового матеріалу
Фронтальна бесіда

План
1. Теорема косинусів.
2. Доведення теореми косинусів.

Колективне виконання завдань під керівництвом учителя (задача 
на с. 16)

VІ. Осмислення нового матеріалу
Виконання графічних вправ [№ 37]
Виконання письмових вправ [№ 39, 46; робота в групах: № 44]

VІІ. Підбиття підсумків уроку
Фронтальна бесіда

VІІІ. Домашнє завдання
§ 2, п. 2.1, № 38, 40, 45.
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УРОК № 5

ТЕМА. НАСЛІДКИ З ТЕОРЕМИ КОСИНУСІВ
Мета уроку: домогтися засвоєння наслідків із теореми косинусів; 

сформувати вміння розв’язувати задачі, що передбачають 
застосування наслідків з теореми косинусів; розвивати твор-
чі здібності, кмітливість; виховувати старанність, наполег-
ливість.

Очікувані результати: учні повинні знати наслідки з теореми косинусів 
і вміти застосовувати їх до розв’язування задач.

Основні поняття: теорема косинусів, наслідки з теореми косинусів.
Обладнання: підручник, роздавальні матеріали.
Тип уроку: засвоєння нових знань і вмінь.

Хід уроку

І. Організаційний етап

ІІ. Перевірка домашнього завдання
Самоперевірка за готовими розв’язаннями

ІІІ. Актуалізація опорних знань
Повторити означення кута трикутника, протилежного даній 

стороні, означення паралелограма, діагоналей паралелограма.

ІV.  Формулювання теми, мети й завдань уроку; мотивація навчальної 
діяльності
Слово вчителя
Ви знаєте, що з деяких теорем випливають наслідки — твер-

дження, які доводять, користуючись даною теоремою. Наслідки 
з теорем є не менш важливими «інструментами» для розв’язування 
задач, ніж самі теореми. Сьогодні ви вивчите наслідки з теореми 
косинусів.

V. Сприйняття та усвідомлення нового матеріалу
Робота з підручником
Запропонувати учням опрацювати § 2, п. 2.2 за планом.

План
1. Обчислення косинуса кута трикутника, якщо відомі сторони 

трикутника (наслідок 1).
2. Визначення виду кута трикутника за співвідношенням між сто-

ронами трикутника (наслідок 2).
3. Співвідношення діагоналей і сторін паралелограма (опорна за-

дача на с. 17).

VІ. Осмислення нового матеріалу
Виконання усних вправ [№ 36; робота в парах: № 34, 35]
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Виконання письмових вправ [№ 41, 42, 49]

VІІ. Підбиття підсумків уроку
Робота в групах [№ 47]

VІІІ. Домашнє завдання
§ 2, п. 2.2, № 43, 48, 50.

УРОК № 6

ТЕМА. РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ
Мета уроку: удосконалити вміння розв’язувати задачі на застосуван-

ня теореми косинусів і наслідків з неї; розвивати творчі зді-
бності, креативність; виховувати наполегливість, працьови-
тість.

Очікувані результати: учні повинні знати теорему косинусів і наслідки 
з неї і вміти застосовувати їх до розв’язування задач.

Основні поняття: теорема косинусів, наслідки з теореми косинусів.
Обладнання: підручник, роздавальні матеріали.
Тип уроку: удосконалення знань і вмінь.

Хід уроку

І. Організаційний етап

ІІ. Перевірка домашнього завдання
Самостійна робота

ІІІ.  Формулювання теми, мети й завдань уроку; мотивація навчальної 
діяльності
Слово вчителя
Сьогодні ви удосконалюватимете вміння розв’язувати задачі на 

застосування теореми косинусів і наслідків з неї.

ІV. Удосконалення знань і вмінь
Виконання письмових вправ [№ 51, 53, 55, 56 (опорна), 58]

V. Підбиття підсумків уроку
Бліц-опитування

VІ. Домашнє завдання
§ 2, п. 2.1, 2.2, № 52, 54, 57.
Повторити: пропорції (6 клас), розв’язування прямокутних 

трикутників (8 клас, § 19–21), коло, описане навколо трикутника 
(7 клас, п. 23.1).
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УРОК № 7

ТЕМА. ТЕОРЕМА СИНУСІВ
Мета уроку: домогтися засвоєння теореми синусів і наслідків з неї; 

сформувати вміння розв’язувати задачі, що передбачають 
застосування теореми синусів і наслідків з неї; розвивати 
вміння працювати в парах; виховувати толерантність, відпо-
відальність.

Очікувані результати: учні повинні знати теорему синусів і наслідки 
з неї й уміти застосовувати їх до розв’язування задач.

Основні поняття: теорема синусів, синус кута, коло, описане навколо 
трикутника.

Обладнання: підручник, роздавальні матеріали.
Тип уроку: засвоєння нових знань і вмінь.

Хід уроку

І. Організаційний етап

ІІ. Перевірка домашнього завдання
Самоперевірка за готовими розв’язаннями

ІІІ. Актуалізація опорних знань
Розв’язування задач [№ 59, 60]

ІV.  Формулювання теми, мети й завдань уроку; мотивація навчальної 
діяльності
Слово вчителя
Декілька уроків тому ми згадували про теорему синусів — один 

з «інструментів» розв’язування трикутників, і говорили, що вивча-
тимемо її найближчим часом. Сьогодні ви вивчите теорему синусів 
і наслідки з неї.

Навести історичну довідку про теорему синусів (рубрика 
«Історична довідка» на с. 50–51).

V. Сприйняття та усвідомлення нового матеріалу
Лекція з елементами бесіди

План
1. Формулювання й доведення теореми синусів.
2. Зв’язок між пропорційними відношеннями теореми синусів 

і діаметром описаного кола (опорна задача на с. 22).
Колективне виконання завдань під керівництвом учителя (задачі на 

с. 21, 23)

VІ. Осмислення нового матеріалу
Виконання усних вправ [№ 61]
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Виконання графічних вправ [№ 65]
Виконання письмових вправ [№ 68, 72]

VІІ. Підбиття підсумків уроку
Робота в парах [№ 62, 70]

VІІІ. Домашнє завдання
§ 3, п. 3.1, 3.2, № 66, 69, 71, 73.

УРОК № 8

ТЕМА. РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ
Мета уроку: удосконалити вміння розв’язувати задачі на застосу-

вання теореми синусів і наслідків з неї; розвивати вміння 
висувати гіпотези; виховувати культуру мовлення, працьо-
витість.

Очікувані результати: учні повинні вміти розв’язувати задачі на засто-
сування теореми синусів і наслідків з неї.

Основні поняття: теорема синусів, синус кута, коло, описане навколо 
трикутника.

Обладнання: підручник, роздавальні матеріали.
Тип уроку: удосконалення знань і вмінь.

Хід уроку

І. Організаційний етап

ІІ. Перевірка домашнього завдання
Математичний диктант

ІІІ.  Формулювання теми, мети й завдань уроку; мотивація навчальної 
діяльності
Слово вчителя
Сьогодні ви удосконалюватимете вміння розв’язувати задачі на 

застосування теореми синусів і наслідків з неї.

ІV. Удосконалення знань і вмінь
Виконання усних вправ [№ 64; робота в парах: № 63]
Виконання письмових вправ [№ 74, 75, 77, 79, 81]

V. Підбиття підсумків уроку
Робота в групах [№ 83]

VІ. Домашнє завдання
§ 3, п. 3.1, 3.2, № 76, 78, 80, 82.
Повторити: розв’язування прямокутних трикутників (8 клас, 

§ 19–21), означення тригонометричних функцій (9 клас, п. 1.1).
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УРОК № 9

ТЕМА. ОСНОВНІ ЗАДАЧІ НА РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ТРИКУТНИКІВ
Мета уроку: домогтися засвоєння алгоритмів розв’язування трикут-

ників; сформувати вміння застосовувати ці алгоритми до 
розв’язування задач; розвивати культуру математичного мов-
лення й записів; виховувати наполегливість, працьо витість.

Очікувані результати: учні повинні знати алгоритми розв’язування три-
кутників й уміти застосовувати їх до розв’язування задач.

Основні поняття: трикутник, елементи трикутника, теорема косину-
сів, теорема синусів, розв’язування трикутників.

Обладнання: підручник, роздавальні матеріали.
Тип уроку: засвоєння нових знань і вмінь.

Хід уроку

І. Організаційний етап

ІІ. Перевірка домашнього завдання
Самоперевірка за готовими розв’язаннями

ІІІ. Актуалізація опорних знань
Розв’язування задач [№ 85, 86]

ІV.  Формулювання теми, мети й завдань уроку; мотивація навчальної 
діяльності
Слово вчителя
Упродовж декількох останніх уроків ви вивчали теореми коси-

нусів і синусів — основні «інструменти» для розв’язування три-
кутників. Сьогодні ви ознайомитесь з основними задачами на 
розв’я зу вання трикутників, навчитеся розв’язувати трикутники.

V. Сприйняття та усвідомлення нового матеріалу
Робота з підручником
Запропонувати учням опрацювати § 4, п. 4.1 за планом.

План
1. Розв’язування трикутника за стороною та двома кутами (за дача 1).
2. Розв’язування трикутника за двома сторонами й кутом між 

ними (задача 2).
3. Розв’язування трикутника за трьома сторонами (задача 3).
4. Розв’язування трикутника за двома сторонами й кутом, проти-

лежним одній із них (задача 4).

VІ. Осмислення нового матеріалу
Виконання усних вправ [№ 87; робота в парах: № 88]
Виконання графічних вправ [№ 90]
Виконання письмових вправ [№ 92, 95, 96, 98]
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VІІ. Підбиття підсумків уроку
Фронтальна бесіда

VІІІ. Домашнє завдання
§ 4, п. 4.1, № 91, 94, 97, 100.

УРОК № 10
ТЕМА. ЗАСТОСУВАННЯ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ТРИКУТНИКІВ У ЗАДАЧАХ
Мета уроку: сформувати вміння застосовувати алгоритми розв’язу-

ван ня трикутників до розв’язування задач; розвивати вмін-
ня логічно мислити, пам’ять, увагу; виховувати інтерес до 
ви вчення математики.

Очікувані результати: учні повинні вміти розв’язувати трикутники.
Основні поняття: трикутник, елементи трикутника, теорема косину-

сів, теорема синусів, розв’язування трикутників.
Обладнання: підручник, роздавальні матеріали.
Тип уроку: застосування знань і вмінь.

Хід уроку
І. Організаційний етап
ІІ. Перевірка домашнього завдання

Самостійна робота
ІІІ.  Формулювання теми, мети й завдань уроку; мотивація навчальної 

діяльності
Слово вчителя
Ви розумієте, що існують практичні задачі, які можна розв’язати, 

знаючи, як розв’язують трикутники. Сьогодні ви будете розв’язувати 
такі задачі, застосовуючи алгоритми розв’язування трикутників.

ІV. Застосування знань і вмінь
Колективне виконання завдань під керівництвом учителя (задача 

на с. 28)
Виконання усних вправ [робота в парах: № 89]
Виконання письмових вправ [№ 101, 103, 106, 107, 109; робота 

в групах: № 111]

V. Підбиття підсумків уроку
Фронтальна бесіда

VІ. Домашнє завдання
§ 4, п. 4.1, 4.2, № 102, 105, 108, 110, 113.
Повторити: площа паралелограма (8 клас, п. 16.1) площа три-

кутника (8 клас, п. 17.1), вписане й описане кола трикутника 
(7 клас, § 23).
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УРОК № 11

ТЕМА. ФОРМУЛА ОБЧИСЛЕННЯ ПЛОЩІ ТРИКУТНИКА ЗА ДВОМА  
СТОРОНАМИ І КУТОМ МІЖ НИМИ

Мета уроку: домогтися засвоєння теореми про обчислення площі 
трикутника за двома сторонами і кутом між ними та на-
слідків з неї; сформувати вміння розв’язувати задачі на за-
стосування цих формул; розвивати вміння робити висновки; 
виховувати ініціативність, упевненість у власних силах.

Очікувані результати: учні повинні знати формулу обчислення площі 
трикутника за двома сторонами і кутом між ними, площі па-
ралелограма за двома сторонами і кутом між ними, площі 
чоти рикутника за діагоналями та кутом між ними; уміти за-
стосовувати ці формули до розв’язування задач.

Основні поняття: трикутник, площа трикутника.
Обладнання: підручник, роздавальні матеріали.
Тип уроку: засвоєння нових знань і вмінь.

Хід уроку

І. Організаційний етап

ІІ. Перевірка домашнього завдання
Самоперевірка за готовими розв’язаннями

ІІІ. Актуалізація опорних знань
Розв’язування задач [№ 116, 117]

ІV.  Формулювання теми, мети й завдань уроку; мотивація навчальної 
діяльності
Слово вчителя
Ви вмієте обчислювати площі многокутників, використовуючи 

їхні лінійні елементи (сторони, висоти, діагоналі). А як обчислити 
площу трикутника, якщо його висота невідома, але відомі дві сто-
рони і кут між ними? Тут на допомогу приходять тригонометричні 
функції. Сьогодні ви вивчите формули для обчислення площ три-
кутника і паралелограма за двома сторонами і кутом між ними, 
площі чотирикутника — за діагоналями і кутом між ними.

V. Сприйняття та усвідомлення нового матеріалу
Лекція з елементами бесіди

План
1. Теорема про обчислення площі трикутника за двома сторонами 

і кутом між ними.
2. Формула для обчислення площі паралелограма за двома сторо-

нами і кутом між ними (наслідок).
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3. Формула площі чотирикутника (опорна задача).
4. Площа прямокутника, квадрата, ромба (наслідки).

Колективне виконання завдань під керівництвом учителя (задача 
на с. 35 (трикутник))

VІ. Осмислення нового матеріалу
Виконання усних вправ [№ 119; робота в парах: № 118]
Виконання графічних вправ [№ 121]
Виконання письмових вправ [№ 123, 124, 127]

VІІ. Підбиття підсумків уроку
Бліц-опитування

VІІІ. Домашнє завдання
§ 5, п. 5.1, № 122, 125, 128.

УРОК № 12

ТЕМА. ФОРМУЛА ГЕРОНА
Мета уроку: домогтися засвоєння формули Герона для обчислення 

площі трикутника; сформувати вміння застосовувати цю 
формулу до розв’язування задач; розвивати вміння робити 
висновки; виховувати інтерес до вивчення математики.

Очікувані результати: учні повинні знати формулу Герона і вміти за-
стосовувати її для розв’язування задач.

Основні поняття: трикутник, площа трикутника, формула Герона.
Обладнання: підручник, роздавальні матеріали.
Тип уроку: засвоєння нових знань і вмінь.

Хід уроку
І. Організаційний етап
ІІ. Перевірка домашнього завдання

Самостійна робота

ІІІ.  Формулювання теми, мети й завдань уроку; мотивація навчальної 
діяльності
Слово вчителя
Ви вмієте обчислювати площу трикутника за стороною та висо-

тою, проведеною до цієї сторони; за двома сторонами і кутом між 
ними. А чи можна обчислити площу трикутника за трьома сторона-
ми? (Відповідь: так.) Для цього існує формула, названа на честь ви-
датного давньогрецького вченого Герона. Сьогодні ви вивчите фор-
мулу Герона і навчитеся застосовувати її до розв’язування задач.
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Навести історичну довідку про Герона та відкриття ним фор-
мули для обчислення площі трикутника (рубрика «Історична 
довідка» на с. 50–51).

ІV. Сприйняття та усвідомлення нового матеріалу
Робота з підручником
Опрацювати § 5, п. 5.2 — теорема (формула Герона) та її до-

ведення.
Колективне виконання завдань під керівництвом учителя (задача 

на с. 37)

V. Осмислення нового матеріалу
Виконання письмових вправ [№ 129, 130; робота в групах: № 139]

VІ. Підбиття підсумків уроку
Фронтальна бесіда

VІІ. Домашнє завдання
§ 5, п. 5.2, № 131, 152.

УРОК № 13
ТЕМА. РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ
Мета уроку: удосконалити вміння розв’язувати задачі на застосуван-

ня формули для обчислення площі трикутника за двома сто-
ронами та кутом між ними і формули Герона; розвивати ло-
гічне мислення, увагу, пам’ять; виховувати наполегливість.

Очікувані результати: учні повинні вміти розв’язувати задачі на засто-
сування формули для обчислення площі трикутника за дво-
ма сторонами та кутом між ними і формули Герона.

Основні поняття: трикутник, площа трикутника, формули для обчис-
лення площі трикутника.

Обладнання: підручник, роздавальні матеріали.
Тип уроку: удосконалення знань і вмінь.

Хід уроку
І. Організаційний етап
ІІ. Перевірка домашнього завдання

Самостійна робота
ІІІ.  Формулювання теми, мети й завдань уроку; мотивація навчальної 

діяльності
Слово вчителя
Сьогодні ви удосконалюватимете вміння застосовувати формули 

для обчислення площі трикутника до розв’язування задач.
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ІV. Удосконалення знань і вмінь
Виконання письмових вправ [№ 126, 134, 135, 137]

V. Підбиття підсумків уроку
Фронтальна бесіда

VІ. Домашнє завдання
§ 5, п. 5.1, 5.2, № 136, 138.

УРОК № 14
ТЕМА. ОБЧИСЛЕННЯ ПЛОЩІ ТРИКУТНИКА ЗА РАДІУСОМ ВПИСАНОГО 

КОЛА ТА РАДІУСОМ ОПИСАНОГО КОЛА
Мета уроку: домогтися засвоєння формул, що виражають співвідно-

шення між площею трикутника, його сторонами і радіусом 
вписаного (описаного) кола; сформувати вміння застосовува-
ти ці формули до розв’язування задач; розвивати творчі здіб-
ності, кмітливість; виховувати активність, наполег ливість.

Очікувані результати: учні повинні знати формули, що виражають 
співвідношення між площею трикутника, його сторонами 
і радіусом вписаного (описаного) кола, уміти застосовувати 
їх до розв’язування задач.

Основні поняття: трикутник, площа трикутника, радіус вписаного 
кола, радіус описаного кола.

Обладнання: підручник, роздавальні матеріали.
Тип уроку: засвоєння нових знань і вмінь.

Хід уроку

І. Організаційний етап

ІІ. Перевірка домашнього завдання
Самоперевірка за готовими розв’язаннями

ІІІ. Актуалізація опорних знань
Повторити означення кола, вписаного в трикутник, і кола, описа-

ного навколо трикутника; розташування центра кола, вписаного в три-
кутник, і кола, описаного навколо трикутника; властивості радіуса 
кола, вписаного в трикутник; повне формулювання теореми синусів.

ІV.  Формулювання теми, мети й завдань уроку; мотивація навчальної 
діяльності
Слово вчителя
Для розв’язування багатьох задач потрібно знати радіус кола, 

вписаного в трикутник або описаного навколо трикутника. Ви 
знаєте тільки одну формулу для обчислення радіуса кола,  описаного 
навколо трикутника, у якому відомі сторона і протилежний кут. 
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Сьогодні ви вивчите формули, за якими можна обчислити радіус 
кола, вписаного в трикутник, і радіус кола, описаного навколо три-
кутника, якщо відомі сторони трикутника.

V. Сприйняття та усвідомлення нового матеріалу
Лекція з елементами бесіди

План
1. Радіус кола, вписаного в трикутник.
2. Радіус кола, описаного навколо трикутника.

Колективне виконання завдань під керівництвом учителя (задача 
на с. 38)

VІ. Осмислення нового матеріалу
Виконання усних вправ [робота в парах: № 120]
Виконання письмових вправ [№ 132, 142 (опорна), 143]

VІІ. Підбиття підсумків уроку
Фронтальна бесіда

VІІІ. Домашнє завдання
§ 5, п. 5.3, № 133, 144.

УРОК № 15

ТЕМА. РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ
Мета уроку: удосконалити вміння розв’язувати задачі, що передба-

чають застосування формул для обчислення площі трикут-
ника; розвивати вміння робити висновки; виховувати відпо-
відальність, працелюбність.

Очікувані результати: учні повинні знати формули для обчислення площі 
трикутника і вміти застосовувати їх до розв’язування задач.

Основні поняття: трикутник, площа трикутника, формули для обчис-
лення площі трикутника.

Обладнання: підручник, роздавальні матеріали.
Тип уроку: удосконалення знань і вмінь.

Хід уроку
І. Організаційний етап
ІІ. Перевірка домашнього завдання

Самостійна робота
ІІІ.  Формулювання теми, мети й завдань уроку; мотивація навчальної 

діяльності
Слово вчителя
Сьогодні ви удосконалюватимете вміння розв’язувати задачі шля-

хом використання різних формул для обчислення площі трикутника.
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ІV. Удосконалення знань і вмінь
Виконання письмових вправ [№ 140, 145, 147, 157 (опорна), 159]

V. Підбиття підсумків уроку
Фронтальна бесіда

VІ. Домашнє завдання
§ 5, № 141, 146, 148.

УРОК № 16

ТЕМА. УЗАГАЛЬНЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ
Мета уроку: узагальнити і систематизувати знання учнів за темою 

«Розв’язування трикутників»; підготувати учнів до напи-
сання контрольної роботи з цієї теми; розвивати вміння уза-
гальнювати інформацію; виховувати відповідальність, уваж-
ність, працьовитість.

Очікувані результати: учні повинні знати теореми косинусів і синусів, 
формули для обчислення площі трикутників (Герона, за дво-
ма сторонами і кутом між ними); уміти обчислювати довжи-
ни відрізків і градусні міри кутів у трикутниках, площі три-
кутників.

Обладнання: підручник, роздавальні матеріали.
Тип уроку: узагальнення та систематизація знань і вмінь.

Хід уроку

І. Організаційний етап

ІІ. Перевірка домашнього завдання
Самоперевірка за готовими розв’язаннями

ІІІ.  Формулювання теми, мети й завдань уроку; мотивація навчальної 
діяльності
Урок є останнім перед контрольною роботою, тому мотивація 

навчальної діяльності учнів випливає з місця уроку в темі «Розв’язу-
вання трикутників»: узагальнити і систематизувати знання, набуті 
під час вивчення теми, підготуватися до контрольної роботи.

ІV. Узагальнення та систематизація знань
Фронтальне опитування за технологією «Мікрофон»
Опрацювати контрольні запитання до розділу І.
За бажанням: презентація підготовлених учнями рефератів 

і повідомлень за темою «Розв’язування трикутників»

V. Удосконалення вмінь і навичок
Розв’язування задач для підготовки до контрольної роботи № 1
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VІ. Підбиття підсумків уроку
VІІ. Домашнє завдання

Опрацювати підсумковий огляд розділу І.
Пройти онлайн-тестування для підготовки до контрольної робо-

ти № 1 на сайті interactive.ranok.com.ua або виконати тест 1 рубрики 
«Готуємось до ДПА».

УРОК № 17
ТЕМА. КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 1
Мета уроку: перевірити рівень засвоєння знань учнів з теми «Розв’я-

зу вання трикутників»; розвивати логічне мислення, увагу, 
пам’ять; виховувати самостійність, відповідальність.

Очікувані результати: учні повинні продемонструвати вміння самостій-
но застосовувати знання, набуті під час вивчення теми «Роз-
в’я  зування трикутників», до розв’язування задач.

Обладнання: роздавальний матеріал.
Тип уроку: контроль знань, умінь, навичок.

Хід уроку
І. Організаційний етап
ІІ. Перевірка домашнього завдання

Відповісти на можливі запитання учнів і зібрати зошити на 
перевірку.

ІІІ.  Формулювання теми, мети й завдань уроку; мотивація навчальної 
діяльності
Оголосити тему уроку, сформулювати разом з учнями мету й за-

вдання уроку, налаштувати учнів на роботу, провести інструктаж 
щодо виконання завдань контрольної роботи, нагадати правила 
поведінки під час виконання контрольної роботи.

ІV. Перевірка знань, умінь, навичок
Виконання завдань контрольної роботи № 1

V. Підбиття підсумків уроку
Зібрати роботи учнів, відповісти на можливі запитання, запро-

понувати ознайомитись із правильними відповідями.

VІ. Домашнє завдання
Повторити: теорема Фалеса; середні лінії трикутника і трапеції 

(8 клас, § 6); теорема Піфагора (8 клас, § 13).
Додаткове завдання. Опрацювати матеріал рубрики «Матема-

тичні олімпіади» — українські математичні олімпіади школярів. 
Розібрати розв’язання задачі, наведеної в цій рубриці.

www.e-ranok.com.ua



21

Розділ II. МЕТОД КООРДИНАТ НА ПЛОЩИНІ

УРОК № 18

ТЕМА. ПРЯМОКУТНА СИСТЕМА КООРДИНАТ НА ПЛОЩИНІ
Мета уроку: повторити означення та будову прямокутної системи 

координат; удосконалити вміння розв’язувати задачі з цієї 
теми; розвивати пам’ять, увагу; виховувати свідоме ставлен-
ня до навчання.

Очікувані результати: учні повинні знати будову прямокутної системи 
координат; уміти розв’язувати задачі, що передбачають за-
стосування поняття прямокутної системи координат.

Основні поняття: прямокутна система координат, координатна площи-
на, початок координат, координатні осі, координати точки, 
координатні чверті.

Обладнання: підручник, роздавальні матеріали.
Тип уроку: комбінований.

Хід уроку

І. Організаційний етап
Ознайомити учнів з планом вивчення теми «Метод координат 

на площині», повідомити дату написання контрольної роботи з цієї 
теми, звернути увагу на тематику повідомлень і рефератів (с. 240), 
які можна підготувати впродовж вивчення теми.

ІІ. Аналіз контрольної роботи

ІІІ. Актуалізація опорних знань

ІV.  Формулювання теми, мети й завдань уроку; мотивація навчальної 
діяльності
Слово вчителя
З поняттям прямокутної системи координат ви знайомі з попе-

редніх класів. У 9 класі ви застосовуватимете його для виведен-
ня нових формул, розв’язування задач методом координат. Але 
перш ніж виводити нові формули, потрібно повторити поняття 
прямокутної системи координат і терміни, пов’язані з ним.

Навести історичну довідку про Рене Декарта (рубрика «Істо-
рична довідка» на с. 85).

V. Удосконалення знань і вмінь
Робота з підручником
Запропонувати учням опрацювати § 6, п. 6.1.
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Виконання усних вправ [№ 173, 174, 175]
Виконання графічних вправ [№ 179]

VІ. Підбиття підсумків уроку
Бліц-опитування

VІІ. Домашнє завдання
§ 6, п. 6.1, № 180.

УРОК № 19

ТЕМА. КООРДИНАТИ СЕРЕДИНИ ВІДРІЗКА
Мета уроку: домогтися засвоєння формул для обчислення координат 

середини відрізка; сформувати вміння розв’язувати задачі, 
що передбачають застосування цих формул; розвивати куль-
туру математичного мовлення й записів; виховувати старан-
ність, акуратність.

Очікувані результати: учні повинні знати формули для обчислення ко-
ординат середини відрізка, якщо відомі координати його кін-
ців; уміти застосовувати ці формули до розв’язування задач.

Основні поняття: координати точки, формули координат середини від-
різка.

Обладнання: підручник, роздавальні матеріали.
Тип уроку: засвоєння нових знань і вмінь.

Хід уроку

І. Організаційний етап

ІІ. Перевірка домашнього завдання
Математичний диктант

ІІІ. Актуалізація опорних знань
Розв’язування задач [№ 149]

ІV.  Формулювання теми, мети й завдань уроку; мотивація навчальної 
діяльності
Слово вчителя
Які ознаки паралелограма можна застосувати до розв’язання 

задачі на с. 59? (Учні відповідають.) Отже, потрібно знати коор-
динати середин діагоналей цього чотирикутника або довжини його 
сторін. Існують формули, за якими можна знайти координати се-
редини відрізка і довжину відрізка, якщо відомі координати його 
кінців. Їх ви сьогодні й вивчатимете.
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V. Сприйняття та усвідомлення нового матеріалу
Лекція з елементами бесіди

План
1. Формули координат середини відрізка.
2. Доведення формул координат середини відрізка.

Колективне виконання завдань під керівництвом учителя (задача 
на с. 59, розв’язування першим способом)

VІ. Осмислення нового матеріалу
Виконання усних вправ [№ 176, 177]
Виконання письмових вправ [№ 181, 182, 184, 191, 193]

VІІ. Підбиття підсумків уроку
Бліц-опитування

VІІІ. Домашнє завдання
§ 6, п. 6.2, № 183, 185, 192.

УРОК № 20
ТЕМА. ВІДСТАНЬ МІЖ ДВОМА ТОЧКАМИ
Мета уроку: домогтися засвоєння формули для обчислення відстані 

між двома точками; сформувати вміння розв’язувати задачі 
на застосування цієї формули; розвивати вміння працювати 
в парах і групах; виховувати принциповість, толерантність.

Очікувані результати: учні повинні знати формулу для обчислення від-
стані між двома точками, якщо відомі їхні координати; умі-
ти застосувати цю формулу до розв’язування задач.

Основні поняття: координати точки, відстань між точками, довжина 
відрізка.

Обладнання: підручник, роздавальні матеріали.
Тип уроку: засвоєння нових знань і вмінь.

Хід уроку
І. Організаційний етап
ІІ. Перевірка домашнього завдання

Відповісти на запитання учнів.

ІІІ. Актуалізація опорних знань
Розв’язування задач [№ 150]

ІV.  Формулювання теми, мети й завдань уроку; мотивація навчальної 
діяльності
Слово вчителя
Пригадайте задачу про доведення того, що чотирикутник 

є паралелограмом. На попередньому уроці ви розв’язали її  одним 

www.e-ranok.com.ua



24

із можливих способів (застосували одну із ознак паралелограма). 
Сьогодні ви зможете розв’язати її в інший спосіб (застосувати 
іншу ознаку паралелограма). Для цього вам потрібно навчитись 
знаходити відстань між двома точками, якщо відомі їхні коор-
динати (довжину відрізка, якщо відомі координати його кінців).

V. Сприйняття та усвідомлення нового матеріалу
Лекція з елементами бесіди

План
1. Формула відстані між двома точками.
2. Доведення формули відстані між двома точками.

Колективне виконання завдань під керівництвом учителя (задача 
на с. 60, розв’язування другим способом)

VІ. Осмислення нового матеріалу
Виконання усних вправ [робота в парах: № 178]
Виконання письмових вправ [№ 186, 187, 189; робота в групах: № 195]

VІІ. Підбиття підсумків уроку
Фронтальна бесіда

VІІІ. Домашнє завдання
§ 6, п. 6.3, № 188, 190, 194.

УРОК № 21
ТЕМА. РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ
Мета уроку: сформувати вміння застосовувати формули координат 

середини відрізка і відстані між двома точками до розв’я зу-
вання задач; розвивати пам’ять, увагу, уміння робити висно-
вки; виховувати працьовитість, упевненість у власних силах.

Очікувані результати: учні повинні знати формули координат середини 
відрізка і відстані між двома точками; уміти розв’язувати 
задачі, що передбачають застосування цих формул.

Основні поняття: координати точки, середина відрізка, відстань між 
двома точками, формули координат середини відрізка і від-
стані між двома точками.

Обладнання: підручник, роздавальні матеріали.
Тип уроку: застосування знань і вмінь.

Хід уроку
І. Організаційний етап
ІІ. Перевірка домашнього завдання

Самостійна робота
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ІІІ.  Формулювання теми, мети й завдань уроку; мотивація навчальної 
діяльності
Слово вчителя
Ви розумієте, що будь-які формули ви вчите для того, щоб засто-

совувати їх до розв’язування задач. Сьогодні ви розв’язуватимете 
задачі, які передбачають застосування формул координат середини 
відрізка та відстані між двома точками.

ІV. Застосування знань і вмінь
Виконання письмових вправ [№ 196, 198, 200, 203 (опорна), 205, 206]

V. Підбиття підсумків уроку
Фронтальна бесіда

VІ. Домашнє завдання
§ 6, № 197, 199, 201, 204, 207.
Повторити: геометричні місця точок (7 клас, § 22).

УРОК № 22
ТЕМА. РІВНЯННЯ КОЛА
Мета уроку: сформувати поняття рівняння фігури на площині, домог-

тися засвоєння теореми про рівняння кола; сформувати вміння 
розв’язувати задачі на застосування рівняння кола; розвива-
ти вміння робити висновки; виховувати культуру мовлення.

Очікувані результати: учні повинні знати рівняння кола на площині; 
уміти розв’язувати задачі, що передбачають застосування 
рівняння кола.

Основні поняття: прямокутна система координат, рівняння фігури на 
площині, рівняння кола.

Обладнання: підручник, роздавальні матеріали.
Тип уроку: засвоєння нових знань і вмінь.

Хід уроку

І. Організаційний етап
ІІ. Перевірка домашнього завдання

Самоперевірка за готовими розв’язаннями
ІІІ. Актуалізація опорних знань

Розв’язування задач [№ 208]

ІV.  Формулювання теми, мети й завдань уроку; мотивація навчальної 
діяльності
Слово вчителя
Ви знаєте, що рівняння — це рівність, яка містить змінну; 

що існують рівняння, які містять не одну, а декілька змінних. 
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Виявляється, що за допомогою рівнянь можна задавати геометричні 
фігури на площині. Сьогодні ви дізнаєтесь, яким рівнянням можна 
задати коло.

V. Сприйняття та усвідомлення нового матеріалу
Лекція

План
1. Рівняння фігури на площині.
2. Теорема про рівняння кола.
3. Наслідок з теореми про рівняння кола.

Колективне виконання завдань під керівництвом учителя (задача 
на с. 66)

VІ. Осмислення нового матеріалу
Виконання усних вправ [№ 210, 212; робота в парах: № 211]
Виконання графічних вправ [№ 215]
Виконання письмових вправ [№ 218, 221, 230]

VІІ. Підбиття підсумків уроку
Бліц-опитування

VІІІ. Домашнє завдання
§ 7, п. 7.1, 7.2, № 216, 219, 222, 231.
Повторити: лінійна функція та її графік (алгебра, 7 клас).

УРОК № 23
ТЕМА. РІВНЯННЯ ПРЯМОЇ
Мета уроку: домогтися засвоєння теореми про рівняння прямої; 

сформувати вміння розв’язувати задачі, що передбачають 
застосовування рівняння прямої; розвивати вміння робити 
висновки; виховувати працьовитість.

Очікувані результати: учні повинні знати рівняння прямої та вміти 
роз в’язувати задачі, що передбачають його застосування.

Основні поняття: прямокутна система координат, рівняння прямої.
Обладнання: підручник, роздавальні матеріали.
Тип уроку: засвоєння нових знань і вмінь.

Хід уроку
І. Організаційний етап
ІІ. Перевірка домашнього завдання

Виконання тестових завдань
ІІІ. Актуалізація опорних знань

Розв’язування задач [№ 209]
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ІV.  Формулювання теми, мети й завдань уроку; мотивація навчальної 
діяльності
Слово вчителя
Сьогодні ви вивчите рівняння ще однієї фігури, а саме: рівняння 

прямої.

V. Сприйняття та усвідомлення нового матеріалу
Лекція з елементами бесіди

План
1. Теорема про рівняння прямої.
2. Окремі випадки розташування прямої у прямокутній системі 

координат.
Колективне виконання завдань під керівництвом учителя (задача 

на с. 68)

VІ. Осмислення нового матеріалу
Виконання усних вправ [№ 214; робота в парах: № 213]
Виконання письмових вправ [№ 223, 224, 234, 241 (опорна)]

VІІ. Підбиття підсумків уроку
Бліц-опитування

VІІІ. Домашнє завдання
§ 7, п. 7.3, № 225, 235, 238, 244.
Повторити: властивості й ознаки (7 клас, п. 13.2); взаємне 

розміщення графіків лінійних функцій (алгебра, 7 клас); види 
чотирикутників (8 клас, § 4, 5).

УРОК № 24

ТЕМА. МЕТОД КООРДИНАТ
Мета уроку: сформувати поняття методу координат розв’язування 

задач; домогтися засвоєння етапів розв’язування геометрич-
ної задачі методом координат; показати на прикладах засто-
сування метода координат до розв’язування задач; розвивати 
вміння висувати гіпотези; виховувати вміння самооргані-
зовуватися.

Очікувані результати: учні повинні усвідомити, у чому полягає метод 
координат; вміти застосовувати цей метод до роз в’я зування 
задач.

Основні поняття: координатна площина, координати точки, рівняння 
кола, рівняння прямої, метод координат.

Обладнання: підручник, роздавальні матеріали.
Тип уроку: засвоєння нових знань і вмінь.
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Хід уроку

І. Організаційний етап

ІІ. Перевірка домашнього завдання
Самоперевірка за готовими розв’язаннями

ІІІ. Актуалізація опорних знань
Розв’язування задач [робота в групах: № 245, 246]

ІV.  Формулювання теми, мети й завдань уроку; мотивація навчальної 
діяльності
Слово вчителя
Формули й рівняння, які ви вивчали впродовж декількох 

попередніх уроків, дають можливість описувати геометричні фігури 
та їхні властивості за допомогою рівнянь і нерівностей, тобто засто-
совувати в геометрії методи алгебри. Такий метод називають мето-
дом координат. Сьогодні ви ознайомитесь із цим методом для роз-
в’я зування задач.

V. Сприйняття та усвідомлення нового матеріалу
Лекція з елементами бесіди

План
1. Приклад задачі на застосування методу координат.
2. Основні етапи розв’язування геометричної задачі методом коор-

динат.

VІ. Осмислення нового матеріалу
Виконання усних вправ [№ 247, 248, 249]
Виконання графічних вправ [№ 251]
Виконання письмових вправ [№ 253, 255, 256]

VІІ. Підбиття підсумків уроку
Фронтальна бесіда

VІІІ. Домашнє завдання
§ 8, п. 8.1, № 252, 254, 257.

УРОК № 25
ТЕМА. РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ МЕТОДОМ КООРДИНАТ
Мета уроку: сформувати вміння застосовувати метод координат до 

роз в’язування задач; розвивати культуру математичного 
мовлення й записів; виховувати наполегливість, аку ратність.

Очікувані результати: учні повинні знати, у чому полягає метод коор-
динат; уміти розв’язувати задачі цим методом.
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Основні поняття: координатна площина, координати точки, рівняння 
кола, рівняння прямої, метод координат.

Обладнання: підручник, роздавальні матеріали.
Тип уроку: застосування знань і вмінь.

Хід уроку
І. Організаційний етап
ІІ. Перевірка домашнього завдання

Самостійна робота

ІІІ.  Формулювання теми, мети й завдань уроку; мотивація навчальної 
діяльності
Слово вчителя
Сьогодні ви застосовуватимете метод координат до розв’язуван-

ня задач.

ІV. Застосування знань і вмінь
Виконання усних вправ [робота в парах: № 250]
Виконання письмових вправ [№ 260, 261, 263, 268; робота в гру-

пах: № 264]

V. Підбиття підсумків уроку
Фронтальна бесіда

VІ. Домашнє завдання
§ 8, п. 8.1, № 262, 265, 269.

УРОК № 26

ТЕМА. ЗАСТОСУВАННЯ КООРДИНАТ ДО РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ  
НА ВІДШУКАННЯ ГМТ

Мета уроку: домогтися засвоєння етапів розв’язування задач на 
відшукання геометричного місця точок (ГМТ) методом ко-
ординат; сформувати вміння застосовувати координати до 
роз в’язування задач на відшукання ГМТ; розвивати вміння 
аналізувати інформацію; виховувати наполегливість.

Очікувані результати: учні повинні вміти застосовувати координати до 
розв’язування задач на відшукання ГМТ.

Основні поняття: ГМТ, координатна площина, координати точки, рів-
няння кола, рівняння прямої, метод координат.

Обладнання: підручник, роздавальні матеріали.
Тип уроку: засвоєння нових знань і вмінь.

Хід уроку
І. Організаційний етап
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ІІ. Перевірка домашнього завдання
Самоперевірка за готовими розв’язаннями

ІІІ. Актуалізація опорних знань
Фронтальне опитування
Повторити поняття ГМТ.

ІV.  Формулювання теми, мети й завдань уроку; мотивація навчальної 
діяльності
Слово вчителя
Метод координат можна застосовувати до такого виду задач, як 

відшукання ГМТ. Сьогодні ви розглянете приклади застосування 
методу координат до розв’язування задач на відшукання ГМТ.

V. Сприйняття та усвідомлення нового матеріалу
Лекція з елементами бесіди

План
1. Етапи розв’язування задач на відшукання ГМТ методом координат.
2. Приклад розв’язування задачі на відшукання ГМТ методом ко-

ординат.

VІ. Осмислення нового матеріалу
Виконання письмових вправ [№ 258, 261 (опорна), 267 (опорна)]

VІІ. Підбиття підсумків уроку
Фронтальна бесіда

VІІІ. Домашнє завдання
§ 8, п. 8.3, № 259, 271.

УРОК № 27

ТЕМА. УЗАГАЛЬНЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ
Мета уроку: узагальнити і систематизувати знання учнів за темою 

«Метод координат на площині»; підготувати учнів до напи-
сання контрольної роботи з цієї теми; розвивати вміння уза-
гальнювати інформацію; виховувати відповідальність, уваж-
ність, працьовитість.

Очікувані результати: учні повинні знати теореми про координати се-
редини відрізка, відстань між двома точками, рівняння 
кола, рівняння прямої; розуміти суть метода координат, 
знати етапи його застосування; уміти застосовувати вивчені 
формули й рівняння до розв’язування задач.

Обладнання: підручник, роздавальні матеріали.
Тип уроку: узагальнення та систематизація знань і вмінь.
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Хід уроку

І. Організаційний етап

ІІ. Перевірка домашнього завдання
Самоперевірка за готовими розв’язаннями

ІІІ.  Формулювання теми, мети й завдань уроку; мотивація навчальної 
діяльності
Урок є останнім перед контрольною роботою, тому мотивація 

навчальної діяльності учнів випливає з місця уроку в темі «Ме-
тод координат на площині»: узагальнити і систематизувати знан-
ня, набуті під час вивчення теми, підготуватися до написання 
контрольної роботи.

ІV. Узагальнення та систематизація знань
Фронтальне опитування за технологією «Мікрофон»
Опрацювати контрольні запитання до розділу ІІ.
За бажанням: презентація підготовлених учнями рефератів 

і по відомлень за темою «Метод координат на площині».

V. Удосконалення вмінь і навичок
Розв’язування задач для підготовки до контрольної роботи № 2

VІ. Підбиття підсумків уроку

VІІ. Домашнє завдання
Опрацювати підсумковий огляд розділу ІІ.
Пройти онлайн-тестування для підготовки до контрольної робо-

ти № 2 на сайті interactive.ranok.com.ua або виконати тест 2 рубрики 
«Готуємось до ДПА».

УРОК № 28

ТЕМА. КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 2
Мета уроку: перевірити рівень засвоєння знань учнів з теми «Метод 

координат на площині»; розвивати логічне мислення, увагу, 
пам’ять; виховувати самостійність, відповідальність.

Очікувані результати: учні повинні продемонструвати вміння самостій-
но застосовувати знання, набуті під час вивчення теми «Ме-
тод координат на площині», до розв’язування задач.

Обладнання: роздавальний матеріал.
Тип уроку: контроль знань, умінь, навичок.

Хід уроку

І. Організаційний етап
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ІІ. Перевірка домашнього завдання
Відповісти на можливі запитання учнів і зібрати зошити на 

перевірку.

ІІІ. Формулювання теми, мети й завдань уроку; мотивація навчальної 
діяльності

Оголосити тему уроку, сформулювати разом з учнями мету й за-
вдання уроку, налаштувати учнів на роботу, провести інструктаж 
щодо виконання завдань контрольної роботи, нагадати правила 
поведінки під час виконання контрольної роботи.

ІV. Перевірка знань, умінь, навичок
Виконання завдань контрольної роботи № 2

V. Підбиття підсумків уроку
Зібрати роботи учнів, відповісти на можливі запитання, запро-

понувати ознайомитись із правильними відповідями.

VІ. Домашнє завдання
Повторити: аксіома вимірювання відрізків (7 клас, п. 2.2); рівні 

фігури (7 клас, п. 7.2).
Додаткове завдання. Опрацювати матеріал рубрики «Мате-

матичні олімпіади» (Михайло Йосипович Ядренко).

Розділ III. ГЕОМЕТРИЧНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ

УРОК № 29

ТЕМА. ПОНЯТТЯ ПРО ГЕОМЕТРИЧНЕ ПЕРЕТВОРЕННЯ. ПЕРЕМІЩЕННЯ 
(РУХ) ТА ЙОГО ВЛАСТИВОСТІ. РІВНІ ФІГУРИ

Мета уроку: сформувати поняття геометричного перетворення фігур, 
переміщення (руху); домогтися засвоєння властивостей пере-
міщення; сформувати вміння розв’язувати задачі, що перед-
бачають застосування цих понять та властивостей; розвивати 
логічне мислення, пам’ять, увагу; виховувати інтерес до мате-
матики.

Очікувані результати: учні повинні знати означення геометричного пе-
ретворення фігур, рівних фігур, означення та властивості 
переміщення (руху); уміти застосовувати ці поняття та вла-
стивості до розв’язування задач.
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Основні поняття: перетворення фігур, переміщення, обернене перемі-
щення, накладання, рівні фігури, властивості перемі щення.

Обладнання: підручник, роздавальні матеріали.
Тип уроку: засвоєння нових знань і вмінь.

Хід уроку

І. Організаційний етап
Ознайомити учнів з планом вивчення теми «Геометричні пере-

творення», повідомити дату написання контрольної роботи з цієї 
теми, звернути увагу на тематику повідомлень і рефератів (с. 240), 
які можна підготувати впродовж вивчення теми.

ІІ. Аналіз контрольної роботи

III. Актуалізація опорних знань
Розв’язування задач [№ 272, 273]

IV.  Формулювання теми, мети й завдань уроку; мотивація навчальної 
діяльності
Слово вчителя
Перетворення фігур є однією з головних ідей сучасної матема-

тики. За допомогою цього поняття доводять складні твердження 
з різних розділів математики, його використовують у хімії, фізиці, 
кінематографі, образотворчому мистецтві. Сьогодні ви дізнаєтесь, 
що таке перетворення фігур, ознайомитесь з одним із його видів — 
переміщенням (рухом).

Навести історичну довідку про розвиток теорії геометричних 
перетворень (рубрика «Історична довідка» на с. 138–139).

V. Сприйняття та усвідомлення нового матеріалу
Лекція

План
1. Означення перетворення однієї фігури в іншу.
2. Означення переміщення (руху).
3. Теорема про основну властивість переміщення.
4. Наслідки з теореми про основну властивість переміщення.
5. Теорема про зв’язок переміщення і накладання.
6. Наслідок з теореми про зв’язок переміщення і накладання.
7. Означення рівних фігур.

Колективне виконання завдань під керівництвом учителя (задача 
на с. 94)

VІ. Осмислення нового матеріалу
Виконання усних вправ [№ 291; робота в парах: № 290]
Виконання письмових вправ [№ 296, 297, 299]
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VІІ. Підбиття підсумків уроку
Фронтальне опитування

VIII. Домашнє завдання
§ 9, п. 9.1, 9.2, № 295, 298, 300.

УРОК № 30

ТЕМА. РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ
Мета уроку: удосконалити вміння розв’язувати задачі на застосуван-

ня означення та властивостей переміщення; розвивати вмін-
ня діяти за аналогією; виховувати старанність, акуратність.

Очікувані результати: учні повинні знати означення переміщення та 
його властивості; уміти застосовувати їх до розв’язування 
задач.

Основні поняття: переміщення, обернене переміщення, накладання, 
рівні фігури, властивості переміщення.

Обладнання: підручник, роздавальні матеріали.
Тип уроку: удосконалення знань і вмінь.

Хід уроку

І. Організаційний етап

ІІ. Перевірка домашнього завдання
Математичний диктант

ІІІ.  Формулювання теми, мети й завдань уроку; мотивація навчальної 
діяльності
Слово вчителя
Сьогодні ви удосконалюватимете вміння розв’язувати задачі на 

застосування поняття переміщення та його властивостей.

ІV. Удосконалення знань і вмінь
Виконання усних вправ [№ 292; робота в парах: № 293]
Виконання письмових вправ [№ 301, 302, 304, 306; робота в гру-

пах: № 308]

V. Підбиття підсумків уроку
Бліц-опитування

VІ. Домашнє завдання
§ 9, № 303, 305, 307, 309.
Повторити: паралелограм та його властивості (8 клас, § 2); види 

трикутників (7 клас, § 16); види чотирикутників (8 клас, § 4, 5).
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УРОК № 31

ТЕМА. СИМЕТРІЯ ВІДНОСНО ТОЧКИ
Мета уроку: сформувати поняття точок, симетричних відносно точ-

ки, центра симетрії; перетворення симетрії відносно точки, 
центрально-симетричних фігур; домогтися засвоєння вла-
стивостей симетрії відносно точки; сформувати вміння роз-
в’язувати задачі, що передбачають застосування цих понять 
і властивостей; розвивати культуру математичного мовлення 
й записів; виховувати інтерес до вивчення математики.

Очікувані результати: учні повинні знати означення та властивості симе-
трії відносно точки; уміти застосовувати їх до розв’язування 
 задач.

Основні поняття: точки, симетричні відносно точки, центр симетрії, 
симе трія відносно точки, центрально-симетричні фігури, 
вла стивості симетрії відносно точки.

Обладнання: підручник, роздавальні матеріали.
Тип уроку: засвоєння нових знань і вмінь.

Хід уроку

І. Організаційний етап

ІІ. Перевірка домашнього завдання
Самоперевірка за готовими розв’язаннями

ІІІ. Актуалізація опорних знань
Розв’язування задач [№ 310]

ІV.  Формулювання теми, мети й завдань уроку; мотивація навчальної 
діяльності
Слово вчителя
Ви, напевно, чули терміни «розташовані симетрично» (про якісь 

предмети), «симетрично відносно точки», «симетричні фігури». 
А що таке симетрія? Зараз ви починаєте знайомитись з одним із 
найкрасивіших понять геометрії — симетрією. На площині існує 
два види симетрії: симетрія відносно точки і симетрія відносно 
прямої. Сьогодні ви вивчите означення і властивості симетрії 
відносно точки.

V. Сприйняття та усвідомлення нового матеріалу
Лекція з елементами бесіди

План
1. Означення точок, симетричних відносно точки.
2. Центр симетрії.
3. Перетворення симетрії відносно точки.
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4. Центральна симетрія.
5. Центрально-симетричні фігури.
6. Теорема про основну властивість центральної симетрії.

Колективне виконання завдань під керівництвом учителя (задача 
на с. 99)

VІ. Осмислення нового матеріалу
Виконання усних вправ [№ 312, 313, 314, 315]
Виконання графічних вправ [№ 321, 323]
Виконання письмових вправ [№ 329, 331, 337, 345]

VІІ. Підбиття підсумків уроку
Бліц-опитування

VІІІ. Домашнє завдання
§ 10, п. 10.1, № 322, 324, 330, 332, 338.

УРОК № 32
ТЕМА. СИМЕТРІЯ ВІДНОСНО ПРЯМОЇ
Мета уроку: сформувати поняття точок, симетричних відносно пря-

мої, осі симетрії, симетрії відносно прямої; домогтися засво-
єння вла стивостей осьової симетрії; сформувати вміння роз-
в’я зу вати задачі, що передбачають застосування цих понять 
і вла стивостей.

Очікувані результати: учні повинні знати означення та властивості си-
метрії відносно прямої, уміти застосовувати їх до роз в’я зу-
ван ня задач.

Основні поняття: точки, симетричні відносно прямої, вісь симетрії, си-
метрія відносно прямої, властивості симетрії відносно  прямої.

Обладнання: підручник, роздавальні матеріали.
Тип уроку: засвоєння нових знань і вмінь.

Хід уроку
І. Організаційний етап
ІІ. Перевірка домашнього завдання

Самостійна робота

ІІІ. Актуалізація опорних знань
Розв’язування задач [№ 311]

ІV.  Формулювання теми, мети й завдань уроку; мотивація навчальної 
діяльності
Слово вчителя
Сьогодні ви продовжите вивчати види симетрії, дізнаєтесь про 

симетрію відносно прямої, вивчите її властивості.
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V. Сприйняття та усвідомлення нового матеріалу
Лекція з елементами бесіди

План
1. Означення точок, симетричних відносно прямої.
2. Вісь симетрії.
3. Перетворення симетрії відносно прямої.
4. Осьова симетрія.
5. Фігура, симетрична відносно прямої.
6. Теорема про основну властивість осьової симетрії.

Колективне виконання завдань під керівництвом учителя (задача 
на с. 101)
VІ. Осмислення нового матеріалу

Виконання усних вправ [№ 316; робота в парах: № 317, 318, 319]
Виконання графічних вправ [№ 321, 325, 327]
Виконання письмових вправ [№ 333, 335, 339]

VІІ. Підбиття підсумків уроку
Бліц-опитування

VІІІ. Домашнє завдання
§ 10, п. 10.2, № 326, 328, 334, 336, 340.
Повторити: аксіоми відкладання відрізків і кутів (7 клас, § 2, 3); 

ознаки паралелограма (8 клас, § 3).

УРОК № 33

ТЕМА. ПОВОРОТ
Мета уроку: сформувати поняття повороту фігури навколо точки, 

центра, кута, напряму повороту; домогтися засвоєння власти-
востей повороту; сформувати вміння розв’язувати задачі, що 
передбачають застосування цих понять і властивостей; роз-
вивати графічну культуру; виховувати наполегливість, прин-
циповість.

Очікувані результати: учні повинні знати означення і властивості пово-
роту фігури навколо точки; уміти застосовувати їх до роз в’я-
зування задач.

Основні поняття: поворот фігури навколо точки, центр повороту, кут 
повороту, напрям повороту, властивості повороту.

Обладнання: підручник, роздавальні матеріали.
Тип уроку: засвоєння нових знань і вмінь.

Хід уроку

І. Організаційний етап
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ІІ. Перевірка домашнього завдання
Математичний диктант

ІІІ. Актуалізація опорних знань
Розв’язування задач [№ 350]

ІV.  Формулювання теми, мети й завдань уроку; мотивація навчальної 
діяльності
Слово вчителя
Як ви думаєте, чи є зміна положення годинникових стрілок 

переміщенням? (Відповідь: так.) А як природно назвати зміну поло-
ження годинникових стрілок? (Відповідь: поворот.) Справді, існує 
такий вид переміщення, як поворот. Сьогодні ви вивчите його 
 означення та властивості.

V. Сприйняття та усвідомлення нового матеріалу
Лекція з елементами бесіди

План
1. Означення повороту фігури навколо точки.
2. Означення центра, кута, напряму повороту.
3. Теорема про основну властивість повороту.
4. Поворотна симетрія (або симетрія обертання).

VІ. Осмислення нового матеріалу
Виконання усних вправ [№ 352, 353, 354; робота в парах: № 355]
Виконання графічних вправ [№ 360, 361]
Виконання письмових вправ [№ 366, 367, 374]

VІІ. Підбиття підсумків уроку
Бліц-опитування

VІІІ. Домашнє завдання
§ 11, п. 11.1, № 362, 368, 375.

УРОК № 34

ТЕМА. СПІВНАПРЯМЛЕНІ ПРОМЕНІ. ПАРАЛЕЛЬНЕ ПЕРЕНЕСЕННЯ
Мета уроку: сформувати поняття співнапрямлених і протилежно 

напрямлених променів, паралельного перенесення; домог-
тися засвоєння властивостей паралельного перенесення; 
сформувати вміння розв’язувати задачі, що передбачають 
застосування цих понять та властивостей; розвивати нави-
чки самоконтролю; виховувати позитивне ставлення до на-
вчання.
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 
9 клас. ГЕОМЕТРІЯ 

(70 год. I семестр — 32 год, 2 год на тиждень,  
II семестр — 38 год, 2 год на тиждень) 

Номер 
уроку Тема уроку Дата

Розділ І. Розв’язування трикутників 
(17 годин)

1 Тригонометричні функції кутів від 0° до 180°

2 Тригонометричні тотожності

3 Розв’язування задач

4 Теорема косинусів

5 Наслідки з теореми косинусів

6 Розв’язування задач

7 Теорема синусів

8 Розв’язування задач

9 Основні задачі на розв’язування трикутників

10 Застосування розв’язування трикутників у задачах

11 Формула обчислення площі трикутника за двома 
сторонами і кутом між ними

12 Формула Герона

13 Розв’язування задач

14 Обчислення площі трикутника за радіусом вписа-
ного кола та радіусом описаного кола

15 Розв’язування задач

16 Узагальнення і систематизація знань

17 Контрольна робота № 1

1
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Номер 
уроку Тема уроку Дата

Розділ ІІ. Метод координат на площині 
(11 годин)

18 Прямокутна система координат на площині

19 Координати середини відрізка

20 Відстань між двома точками

21 Розв’язування задач

22 Рівняння кола

23 Рівняння прямої

24 Метод координат

25 Розв’язування задач методом координат

26 Застосування координат до розв’язування задач 
на відшукання ГМТ

27 Узагальнення і систематизація знань

28 Контрольна робота № 2

Розділ ІІІ. Геометричні перетворення 
(12 годин)

29 Поняття про геометричне перетворення. Перемі-
щення (рух) та його властивості. Рівні фігури

30 Розв’язування задач

31 Симетрія відносно точки

32 Симетрія відносно прямої

33 Поворот

34 Співнапрямлені промені. Паралельне перенесення

35 Розв’язування задач 

Продовження таблиці
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Номер 
уроку Тема уроку Дата

36 Подібність фігур

37 Властивості подібних фігур

38 Розв’язування задач 

39 Узагальнення і систематизація знань

40 Контрольна робота № 3

Розділ IV. Вектори на площині 
(14 годин)

41 Означення вектора. Модуль і напрям вектора. 
Колінеарні вектори. Рівні вектори

42 Розв’язування задач

43 Координати вектора

44 Розв’язування задач 

45 Додавання векторів

46 Віднімання векторів

47 Розв’язування задач 

48 Множення вектора на число

49 Теорема про довжину і напрям вектора та наслідок 
з неї

50 Розв’язування задач 

51 Скалярний добуток векторів

52 Розв’язування задач 

53 Узагальнення і систематизація знань

54 Контрольна робота № 4

Продовження таблиці
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Номер 
уроку Тема уроку Дата

Розділ V. Правильні многокутники. Довжина кола.  
Площа круга (8 годин)

55 Означення правильного многокутника. Види  
правильних многокутників. Центральний кут 
правильного многокутника

56 Формули радіусів вписаного й описаного кіл  
правильного многокутника

57 Довжина кола і дуги кола

58 Площа круга

59 Круговий сектор, круговий сегмент, їхні площі

60 Розв’язування задач 

61 Узагальнення і систематизація знань

62 Контрольна робота № 5

Повторення і систематизація навчального матеріалу 
(8 годин)

63 Розв’язування трикутників

64 Метод координат на площині

65 Геометричні перетворення

66 Вектори на площині

67 Правильні многокутники. Довжина кола. Площа 
круга

68 Підсумкова контрольна робота

69 Узагальнення матеріалу, вивченого у 7–9 класах

70 Узагальнення матеріалу, вивченого у 7–9 класах

Закінчення таблиці
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Очікувані результати: учні повинні знати означення і властивості пара-
лельного перенесення; уміння застосовувати їх до роз в’язу-
вання задач.

Основні поняття: співнапрямлені і протилежно напрямлені промені, 
паралельне перенесення, властивості паралельного перене-
сення, формули паралельного перенесення в прямокутній 
системі координат.

Обладнання: підручник, роздавальні матеріали.
Тип уроку: засвоєння нових знань і вмінь.

Хід уроку

І. Організаційний етап

ІІ. Перевірка домашнього завдання
Самоперевірка за готовими розв’язаннями

ІІІ. Актуалізація опорних знань
Розв’язування задач [№ 351]

ІV.  Формулювання теми, мети й завдань уроку; мотивація навчальної 
діяльності
Слово вчителя
Сьогодні ви ознайомитеся ще з одним видом перетворен-

ня  фігур — паралельним перенесенням, вивчите його означення 
і властивості, навчитеся застосовувати їх до розв’язування  задач.

V. Сприйняття та усвідомлення нового матеріалу
Лекція з елементами бесіди

План
1. Означення співнапрямлених променів.
2. Означення протилежно напрямлених променів.
3. Означення паралельного перенесення.
4. Теорема про основну властивість паралельного перенесення.
5. Що таке переносна симетрія.
6. Формули паралельного перенесення в прямокутній системі ко-

ординат.
Колективне виконання завдань під керівництвом учителя (задача 

на с. 110)

VІ. Осмислення нового матеріалу
Виконання усних вправ [№ 356, 357, 358, 359]
Виконання графічних вправ [№ 363, 364]
Виконання письмових вправ [№ 369, 370, 372, 377]

VІІ. Підбиття підсумків уроку
Фронтальна бесіда
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VІІІ. Домашнє завдання
§ 11, п. 11.2, № 365, 371, 373, 378.
Додаткове завдання. Опрацювати § 11, п. 11.3.

УРОК № 35

ТЕМА. РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ
Мета уроку: удосконалити знання означень і властивостей централь-

ної симетрії, осьової симетрії, повороту, паралельного пере-
несення; удосконалити вміння розв’язувати задачі на засто-
сування цих означень і понять; розвивати вміння діяти за 
аналогією; виховувати наполегливість, старанність.

Очікувані результати: учні повинні знати означення і властивості основ-
них видів переміщень; уміти застосовувати їх до розв’я-
зування задач.

Основні поняття: центральна симетрія, осьова симетрія, поворот, пара-
лельне перенесення.

Обладнання: підручник, роздавальні матеріали.
Тип уроку: удосконалення знань і вмінь.

Хід уроку

І. Організаційний етап

ІІ. Перевірка домашнього завдання
Самостійна робота

ІІІ.  Формулювання теми, мети й завдань уроку; мотивація навчальної 
діяльності
Слово вчителя
Сьогодні ви вдосконалюватимете знання означень і властиво-

стей основних видів переміщень, розв’язуватимете задачі на засто-
сування цих знань.

ІV. Удосконалення знань і вмінь
Виконання письмових вправ [№ 341, 344, 346, 348, 379, 380; робо-

та в групах: № 382]

V. Підбиття підсумків уроку
Фронтальне опитування

VІ. Домашнє завдання
§ 10, 11, № 342, 344, 347, 349, 381.
Повторити: подібні трикутники (8 клас, § 10–12); площі 

подібних трикутників (8 клас, п. 18.1).
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УРОК № 36

ТЕМА. ПОДІБНІСТЬ ФІГУР
Мета уроку: сформувати поняття перетворення подібності, подібних 

фігур; домогтися засвоєння властивостей подібних фігур; 
сформувати вміння розв’язувати задачі, що передбачають 
застосування цих понять і властивостей; розвивати логіч-
не мислення, увагу; виховувати дисциплінованість, ініціа-
тивність.

Очікувані результати: учні повинні знати означення перетворення поді-
бності, означення і властивості подібних фігур; уміти роз в’я-
зувати задачі на їх застосування.

Основні поняття: перетворення подібності, подібні фігури, властивості 
подібних фігур.

Обладнання: підручник, роздавальні матеріали.
Тип уроку: засвоєння нових знань і вмінь.

Хід уроку
І. Організаційний етап

ІІ. Перевірка домашнього завдання
Самоперевірка за готовими розв’язаннями

ІІІ. Актуалізація опорних знань
Розв’язування задач [№ 385, 386]

ІV.  Формулювання теми, мети й завдань уроку; мотивація навчальної 
діяльності
Слово вчителя
Ви знаєте означення переміщення, основні види переміщень, 

тобто перетворень, унаслідок яких не змінюються відстані між 
точками фігури. А чи існує перетворення, яке може змінювати 
відстань між точками? (Відповідь: так.) Таке перетворення на-
зивають перетворенням подібності. Сьогодні ви вивчите означен-
ня і властивості перетворення подібності, навчитеся розв’язувати 
задачі з цієї теми.

V. Сприйняття та усвідомлення нового матеріалу
Лекція

План
1. Означення перетворення подібності.
2. Означення гомотетії.
3. Теорема про основну властивість гомотетії.
4. Означення подібних фігур.
5. Властивості подібних фігур.

www.e-ranok.com.ua



42

Колективне виконання завдань під керівництвом учителя (задача 
на с. 120)

VІ. Осмислення нового матеріалу
Виконання усних вправ [робота в парах: № 387, 388]
Виконання графічних вправ [№ 392]
Виконання письмових вправ [№ 394, 396]

VІІ. Підбиття підсумків уроку
Бліц-опитування

VІІІ. Домашнє завдання
§ 13, п. 13.1, 13.2, № 393, 395, 397.

УРОК № 37

ТЕМА. ВЛАСТИВОСТІ ПОДІБНИХ ФІГУР
Мета уроку: удосконалити знання властивостей подібних фігур; удо-

сконалити вміння застосовувати означення і властивості по-
дібних фігур до розв’язування задач; розвивати культуру 
усного і писемного мовлення; виховувати свідоме ставлення 
до навчання.

Очікувані результати: учні повинні знати властивості подібних фігур; 
уміти застосовувати їх до розв’язування задач.

Основні поняття: перетворення подібності, подібність фігур, власти-
вості подібності фігур.

Обладнання: підручник, роздавальні матеріали.
Тип уроку: удосконалення знань і вмінь.

Хід уроку

І. Організаційний етап

ІІ. Перевірка домашнього завдання
Бліц-опитування

ІІІ. Удосконалення знань і вмінь
Виконання усних вправ [№ 389, 390, 391]
Виконання письмових вправ [№ 398, 400, 402]

ІV. Підбиття підсумків уроку
Виконання тестових завдань

V. Домашнє завдання
§ 13, п. 13.1, 13.2, № 399, 401, 403.

www.e-ranok.com.ua



43

УРОК № 38
ТЕМА. РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ
Мета уроку: удосконалити вміння розв’язувати задачі на застосуван-

ня означення і властивостей подібних фігур; розвивати ло-
гічне мислення, пам’ять, увагу; виховувати працелюбність, 
старанність.

Очікувані результати: учні повинні вміти розв’язувати задачі на засто-
сування означення і властивостей подібних фігур.

Основні поняття: перетворення подібності, подібні фігури, властивості 
подібних фігур.

Обладнання: підручник, роздавальні матеріали.
Тип уроку: застосування знань і вмінь.

Хід уроку
І. Організаційний етап
ІІ. Перевірка домашнього завдання

Самоперевірка за готовими розв’язаннями
ІІІ.  Формулювання теми, мети й завдань уроку; мотивація навчальної 

діяльності
Слово вчителя
Ви знаєте, що будь-які знання чого-небудь варті, якщо їх мож-

на застосувати на практиці, зокрема під час розв’язування задач. 
Сьогодні ви застосовуватимете знання означення і властивостей 
подібних фігур до розв’язування задач.

ІV. Застосування знань і вмінь
Виконання письмових вправ [№ 404, 406, 408; робота в групах: 

№ 410, 411]

V. Підбиття підсумків уроку
Фронтальна бесіда

VІ. Домашнє завдання
§ 13, п. 13.1, 13.2, № 405, 407, 409, 412.

УРОК № 39
ТЕМА. УЗАГАЛЬНЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ
Мета уроку: узагальнити і систематизувати знання учнів за темою 

«Геометричні перетворення»; підготувати учнів до написан-
ня контрольної роботи з цієї теми; розвивати вміння уза-
гальнювати інформацію; виховувати відповідальність, уваж-
ність, працьовитість.
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Очікувані результати: учні повинні знати означення і вла стивості пере-
міщення, центральної симетрії, осьової симетрії, повороту, 
паралельного перенесення, перетворення подібно сті; уміти за-
стосовувати вивчені означення й властивості до роз в’язування 
задач.

Обладнання: підручник, роздавальні матеріали.
Тип уроку: узагальнення та систематизація знань і вмінь.

Хід уроку
І. Організаційний етап
ІІ. Перевірка домашнього завдання

Самоперевірка за готовими розв’язаннями

ІІІ.  Формулювання теми, мети й завдань уроку; мотивація навчальної 
діяльності
Урок є останнім перед контрольною роботою, тому мотивація 

навчальної діяльності учнів випливає з місця уроку в темі «Гео-
метричні перетворення»: узагальнити і систематизувати знання, 
набуті під час вивчення теми, підготуватися до контрольної роботи.

ІV. Узагальнення та систематизація знань
Фронтальне опитування за технологією «Мікрофон»
Опрацювати контрольні запитання до розділу ІІІ.
За бажанням: презентація підготовлених учнями рефератів 

і повідомлень за темою «Геометричні перетворення».

V. Удосконалення вмінь і навичок
Розв’язування задач для підготовки до контрольної роботи № 3

VІ. Підбиття підсумків уроку

VІІ. Домашнє завдання
Опрацювати підсумковий огляд розділу ІІІ.
Пройти онлайн-тестування для підготовки до контрольної робо-

ти № 3 на сайті interactive.ranok.com.ua або виконати тест 3 рубрики 
«Готуємось до ДПА».

УРОК № 40
ТЕМА. КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 3
Мета уроку: перевірити рівень засвоєння учнями знань з теми «Гео-

метричні перетворення»; розвивати логічне мислення, увагу, 
пам’ять; виховувати самостійність, відповідальність.

Очікувані результати: учні повинні продемонструвати вміння самостій-
но застосовувати знання, набуті під час вивчення теми «Гео-
метричні перетворення», до розв’язування задач.
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Обладнання: роздавальний матеріал.
Тип уроку: контроль знань, умінь, навичок.

Хід уроку

І. Організаційний етап

ІІ. Перевірка домашнього завдання
Відповісти на можливі запитання учнів і зібрати зошити на 

перевірку.

ІІІ.  Формулювання теми, мети й завдань уроку; мотивація навчальної 
діяльності
Оголосити тему уроку, сформулювати разом з учнями мету й за-

вдання уроку, налаштувати учнів на роботу, провести інструктаж 
щодо виконання завдань контрольної роботи, нагадати правила 
поведінки під час виконання контрольної роботи.

ІV. Перевірка знань, умінь, навичок
Виконання завдань контрольної роботи № 3

V. Підбиття підсумків уроку
Зібрати роботи учнів, відповісти на можливі запитання, запро-

понувати ознайомитись із правильними відповідями.

VІ. Домашнє завдання
Повторити: паралельне перенесення (9 клас, п. 11.2); формула 

відстані між точками (9 клас, п. 6.3).
Додаткове завдання. Опрацювати матеріал рубрики «Матема-

тичні олімпіади» (Валентин Миколайович Лейфура).

Розділ IV. ВЕКТОРИ НА ПЛОЩИНІ

УРОК № 41

ТЕМА. ОЗНАЧЕННЯ ВЕКТОРА. МОДУЛЬ І НАПРЯМ ВЕКТОРА. КОЛІНЕАРНІ 
ВЕКТОРИ. РІВНІ ВЕКТОРИ

Мета уроку: сформувати поняття вектора, колінеарних векторів, 
рівних векторів; домогтися засвоєння властивостей і ознак 
рівних векторів; сформувати вміння розв’язувати задачі, 
що передбачають застосування поняття вектора; розвивати 
культуру математичного мовлення й записів; виховувати ін-
терес до вивчення математики.
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Очікувані результати: учні повинні знати означення вектора, колінеар-
них векторів, рівних векторів, властивості й ознаки рівних 
векторів; уміти застосувати ці знання до розв’язування задач.

Основні поняття: вектор, довжина вектора, нульовий вектор, колінеарні 
вектори, рівні вектори, властивості й ознаки рівних векторів.

Обладнання: підручник, роздавальні матеріали.
Тип уроку: засвоєння нових знань і вмінь.

Хід уроку
І. Організаційний етап

Ознайомити учнів з планом вивчення теми «Вектори на пло-
щині», повідомити дату написання контрольної роботи з цієї теми, 
звернути увагу на тематику повідомлень і рефератів (с. 241), які 
можна підготувати впродовж вивчення теми.

ІІ. Аналіз контрольної роботи

III. Актуалізація опорних знань
Розв’язування задач [№ 429, 430]

IV.  Формулювання теми, мети й завдань уроку; мотивація навчальної 
діяльності
Слово вчителя
Напевно, вам відомо з курсу фізики, що деякі величини ха-

рактеризуються не тільки числовим значенням, але й напрямом. 
Наведіть приклади таких величин. (Учні наводять приклади: 
швидкість, прискорення, сила тощо.) Необхідність математичного 
моделювання таких величин спричинила створення теорії векторів. 
Сьогодні ви дізнаєтесь, що називають вектором, які вектори нази-
вають колінеарними, рівними, вивчите властивості й ознаки рівних 
векторів, а також навчитеся розв’язувати задачі на застосування по-
няття вектора.

Навести історичну довідку про вектори і векторний метод (руб-
рика «Історична довідка» на с. 187).

V. Сприйняття та усвідомлення нового матеріалу
Фронтальна бесіда

План
1. Означення вектора.
2. Довжина (модуль) вектора.
3. Означення нульового вектора.
4. Означення колінеарних векторів.
5. Означення співнапрямлених і протилежно напрямлених векторів.
6. Означення рівних векторів.
7. Властивості й ознаки рівних векторів.
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VІ. Осмислення нового матеріалу
Виконання усних вправ [№ 445, 446, 447; робота в парах: № 448]
Виконання графічних вправ [№ 452]
Виконання письмових вправ [№ 454, 456, 466]

VІІ. Підбиття підсумків уроку
Бліц-опитування

VIІІ. Домашнє завдання
§ 14, п. 14.1, 14.2, № 453, 455, 457, 467.

УРОК № 42
ТЕМА. РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ
Мета уроку: удосконалити вміння розв’язувати задачі на застосуван-

ня поняття вектора, колінеарних векторів, рівних векторів; 
розвивати вміння логічно мислити; виховувати наполегли-
вість, відповідальність.

Очікувані результати: учні повинні знати означення вектора, коленіар-
них і рівних векторів; уміти застосовувати ці означення до 
розв’язування задач.

Основні поняття: вектор, довжина вектора, колінеарні вектори, рівні 
вектори, властивості й ознаки рівних векторів.

Обладнання: підручник, роздавальні матеріали.
Тип уроку: удосконалення знань і вмінь.

Хід уроку
І. Організаційний етап
ІІ. Перевірка домашнього завдання

Математичний диктант
ІІІ.  Формулювання теми, мети й завдань уроку; мотивація навчальної 

діяльності
Слово вчителя
Сьогодні ви удосконалюватимете вміння розв’язувати задачі на за-

стосування поняття вектора, рівних векторів, коленіарних векторів.

ІV. Удосконалення знань і вмінь
Виконання усних вправ [№ 449, 450]
Виконання письмових вправ [№ 468, 469, 476, 478]

V. Підбиття підсумків уроку
Фронтальна бесіда

VІ. Домашнє завдання
§ 14, п. 14.1, 14.2, № 470, 477, 479.
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УРОК № 43

ТЕМА. КООРДИНАТИ ВЕКТОРА
Мета уроку: сформувати поняття координат вектора; домогтися за-

своєння властивості й ознаки координат рівних векторів; 
сформувати вміння розв’язувати задачі, які передбачають 
застосування означення, властивості й ознаки; розвивати 
вміння грамотно і чітко висловлювати власні думки; вихо-
вувати активність, ініціативність.

Очікувані результати: учні повинні знати означення координат векто-
ра, властивість і ознаку координат рівних векторів; уміти 
розв’язувати задачі на застосування означення, вла стивості 
й ознаки.

Основні поняття: координати вектора, рівні вектори.
Обладнання: підручник, роздавальні матеріали.
Тип уроку: засвоєння нових знань і вмінь.

Хід уроку

І. Організаційний етап

ІІ. Перевірка домашнього завдання
Самоперевірка за готовими розв’язаннями

ІІІ. Актуалізація опорних знань
Повторити означення паралельного перенесення, формули пара-

лельного перенесення в прямокутній системі координат.

ІV.  Формулювання теми, мети й завдань уроку; мотивація навчальної 
діяльності
Слово вчителя
Ви знаєте, що координати точки — це числа, які однозначно опи-

сують її розміщення в системі координат. Виявляється, що за допо-
могою координат можна описувати й вектори. Сьогодні ви дізнаєтесь, 
як знаходити координати вектора, якщо відомі координати його 
початку і кінця, вивчите теорему про координати рівних векторів.

V. Сприйняття та усвідомлення нового матеріалу
Лекція з елементами бесіди

План
1. Означення координат вектора.
2. Властивість і ознака координат рівних векторів (теорема).

Колективне виконання завдань під керівництвом учителя (задача 
на с. 149)

VІ. Осмислення нового матеріалу
Виконання усних вправ [робота в парах: № 451]
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Виконання письмових вправ [№ 458, 459, 460, 462]

VІІ. Підбиття підсумків уроку
Бліц-опитування

VІІІ. Домашнє завдання
§ 14, п. 14.3, № 461, 463.

УРОК № 44

ТЕМА. РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ
Мета уроку: удосконалити вміння розв’язувати задачі на застосуван-

ня поняття координат вектора; розвивати вміння робити ви-
сновки; виховувати впевненість у власних силах.

Очікувані результати: учні повинні знати означення координат векто-
ра, властивість і ознаку координат рівних векторів; уміти 
застосувати їх до розв’язування задач.

Основні поняття: координати вектора, рівні вектори.
Обладнання: підручник, роздавальні матеріали.
Тип уроку: удосконалення знань і вмінь.

Хід уроку

І. Організаційний етап

ІІ. Перевірка домашнього завдання
Виконання завдань на встановлення відповідності

ІІІ.  Формулювання теми, мети й завдань уроку; мотивація навчальної 
діяльності
Слово вчителя
Сьогодні ви удосконалюватимете вміння розв’язувати задачі на 

застосування поняття координат вектора.

ІV. Удосконалення знань і вмінь
Виконання письмових вправ [№ 464, 471, 472, 474]

V. Підбиття підсумків уроку
Бліц-опитування

VІ. Домашнє завдання
§ 14, п. 14. 3, № 465, 473, 475.
Повторити: нерівність трикутника (7 клас, п. 18.2), найпростіші 

задачі в координатах (9 клас, § 6).
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УРОК № 45

ТЕМА. ДОДАВАННЯ ВЕКТОРІВ
Мета уроку: сформувати поняття суми векторів; домогтися засвоєн-

ня властивості додавання векторів, теореми про додавання 
векторів і наслідків з неї; сформувати вміння розв’язувати 
задачі, що передбачають застосування цих понять і власти-
востей; розвивати культуру математичного мовлення й запи-
сів; виховувати активність, працьовитість.

Очікувані результати: учні повинні знати означення суми векторів, 
властивості додавання векторів, теорему про додавання век-
торів і наслідки з неї; уміти розв’язувати задачі, що перед-
бачають застосування поняття суми векторів.

Основні поняття: вектори, сума векторів, властивості додавання век-
торів, правило трикутника, правило паралелограма, правило 
многокутника.

Обладнання: підручник, роздавальні матеріали.
Тип уроку: засвоєння нових знань і вмінь.

Хід уроку

І. Організаційний етап

ІІ. Перевірка домашнього завдання
Виконання завдань на встановлення відповідності

ІІІ. Актуалізація опорних знань
Розв’язування задач [№ 480, 481]

ІV.  Формулювання теми, мети й завдань уроку; мотивація навчальної 
діяльності
Слово вчителя
Вектори, як і числа, можна додавати і віднімати. Причому 

результатом додавання і віднімання векторів також є вектори. 
Сьогодні ви дізнаєтесь, який вектор називають сумою векторів, 
вивчите властивості додавання векторів, навчитеся знаходити суму 
векторів, заданих координатами і геометрично.

V. Сприйняття та усвідомлення нового матеріалу
Лекція з елементами бесіди

План
1. Означення суми векторів.
2. Властивості додавання векторів.
3. Теорема про додавання векторів.
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4. Способи побудови суми векторів (наслідки з теореми про дода-
вання векторів): правило трикутника; правило паралелограма; 
правило многокутника.

VІ. Осмислення нового матеріалу
Виконання усних вправ [№ 483; робота в парах: № 482, 484]
Виконання графічних вправ [№ 489 (а)]
Виконання письмових вправ [№ 491, 494 (а, б), 496, 500, 503 (а, б)]

VІІ. Підбиття підсумків уроку
Бліц-опитування

VІІІ. Домашнє завдання
§ 15, п. 15.1, № 490 (а), 495 (а, б), 497, 502 (а), 504 (а, б).

УРОК № 46

ТЕМА. ВІДНІМАННЯ ВЕКТОРІВ
Мета уроку: сформувати поняття протилежного вектора, різниці век-

торів; сформувати вміння роз в’я зу ва ти задачі, що передбача-
ють застосування поняття різниці векторів; розвивати вміння 
проводити аналогії; виховувати наполегливість, акуратність.

Очікувані результати: учні повинні знати означення протилежного век-
тора, різниці векторів; уміти застосовувати ці поняття до 
роз в’я зування задач.

Основні поняття: вектор, протилежний вектор, різниця векторів.
Обладнання: підручник, роздавальні матеріали.
Тип уроку: засвоєння нових знань і вмінь.

Хід уроку
І. Організаційний етап
ІІ. Перевірка домашнього завдання

Математичний диктант

ІІІ.  Формулювання теми, мети й завдань уроку; мотивація навчальної 
діяльності
Слово вчителя
На попередньому уроці ви дізналися, що називають сумою 

векторів, дізналися про властивості суми векторів. Сьогодні ви ви-
вчатимеме віднімання векторів.

ІV. Сприйняття та усвідомлення нового матеріалу
Колективне виконання завдань під керівництвом учителя (задача 

на с. 156)
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Робота з підручником
Запропонувати учням опрацювати текст підручника (§ 15, 

п. 15.2) за планом.
План

1. Означення різниці векторів.
2. Побудова різниці векторів.
3. Протилежні вектори.
4. Застосування операцій додавання і віднімання векторів у фізиці.

V. Осмислення нового матеріалу
Виконання усних вправ [№ 485, 486, 487]
Виконання графічних вправ [№ 489 (б)]
Виконання письмових вправ [№ 492, № 494 (в, г), 501, 503 (в)]

VІ. Підбиття підсумків уроку
Бліц-опитування

VІІ. Домашнє завдання
§ 15, п. 15.2, № 490 (б), 495 (в, г), 502 (в), 504 (в).

УРОК № 47

ТЕМА. РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ
Мета уроку: удосконалити вміння розв’язувати задачі на застосуван-

ня поняття суми й різниці векторів; розвивати творчі здіб-
но сті, кмітливість; виховувати вміння самоорганізо вуватися.

Очікувані результати: учні повинні знати означення суми й різниці 
векторів; уміти застосувати їх до розв’язування задач.

Основні поняття: вектор, сума векторів, властивості додавання векто-
рів, протилежні вектори, різниця векторів.

Обладнання: підручник, роздавальні матеріали.
Тип уроку: удосконалення знань і вмінь.

Хід уроку

І. Організаційний етап

ІІ. Перевірка домашнього завдання
Самостійна робота

ІІІ.  Формулювання теми, мети й завдань уроку; мотивація навчальної 
діяльності
Слово вчителя
Сьогодні ви вдосконалюватимете вміння розв’язувати задачі на 

застосування понять суми й різниці векторів.
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ІV. Удосконалення знань і вмінь
Виконання графічних вправ [№ 488]
Виконання письмових вправ [№ 498, 505, 507, 509 (опорна); робота 

в групах: № 512]

V. Підбиття підсумків уроку
Фронтальна бесіда

VІ. Домашнє завдання
§ 15, п. 15.2, № 493, 499, 506, 508.
Повторити: рівняння прямої (9 клас, § 7). 

УРОК № 48

ТЕМА. МНОЖЕННЯ ВЕКТОРА НА ЧИСЛО
Мета уроку: сформувати поняття добутку вектора на число; домог-

тися засвоєння властивостей множення вектора на число; 
сформувати вміння розв’язувати задачі на застосування цьо-
го поняття і властивостей; розвивати вміння проводити ана-
логії; виховувати свідоме ставлення до навчання.

Очікувані результати: учні повинні знати означення й властивості мно-
ження вектора на число; уміти застосовувати їх до розв’я-
зування задач.

Основні поняття: вектор, добуток вектора на число, властивості мно-
ження вектора на число.

Обладнання: підручник, роздавальні матеріали.
Тип уроку: засвоєння нових знань і вмінь.

Хід уроку
І. Організаційний етап
ІІ. Перевірка домашнього завдання

Самоперевірка за готовими розв’язаннями

ІІІ. Актуалізація опорних знань
Розв’язування задач [№ 514]

ІV.  Формулювання теми, мети й завдань уроку; мотивація навчальної 
діяльності
Слово вчителя
Крім додавання і віднімання векторів, існує операція множення 

вектора на число. Скориставшись аналогією з означенням множен-
ня чисел, висловіть припущення, що є результатом множення век-
тора на число. (Учні висловлюють припущення.) Отже, добутком 
вектора на число є вектор. 
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Сьогодні ви вивчите означення добутку вектора на число, вла-
стивості множення вектора на число.

V. Сприйняття та усвідомлення нового матеріалу
Фронтальна бесіда

План
1. Означення добутку вектора на число.
2. Властивості множення вектора на число.

VІ. Осмислення нового матеріалу
Виконання усних вправ [№ 516]
Виконання письмових вправ [№ 524, 525, 527, 528]

VІІ. Підбиття підсумків уроку
Бліц-опитування

VІІІ. Домашнє завдання
§ 16, п. 16.1, № 526, 529.

УРОК № 49

ТЕМА. ТЕОРЕМА ПРО ДОВЖИНУ І НАПРЯМ ВЕКТОРА  
ТА НАСЛІДОК З НЕЇ

Мета уроку: домогтися засвоєння теореми про довжину і напрям век-
тора та наслідку з неї (властивість і ознака колінеарних векто-
рів); сформувати вміння розв’язувати задачі, що передбачають 
застосування цієї теореми та наслідку з неї; розвивати логіч-
не мислення, увагу; виховувати впевненість у влас них силах.

Очікувані результати: учні повинні знати теорему про довжину і на-
прям вектора та наслідок з неї; уміти розв’язувати задачі на 
їх застосування.

Основні поняття: вектор, довжина вектора, співнапрямлені і проти-
лежно напрямлені вектори, колінеарні вектори.

Обладнання: підручник, роздавальні матеріали.
Тип уроку: засвоєння нових знань і вмінь.

Хід уроку
І. Організаційний етап
ІІ. Перевірка домашнього завдання

Математичний диктант

ІІІ. Актуалізація опорних знань
Повторити означення співнапрямлених і протилежно напрямле-

них векторів, колінеарних векторів.
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ІV.  Формулювання теми, мети й завдань уроку; мотивація навчальної 
діяльності
Слово вчителя
Ви знаєте означення колінеарних векторів. Сьогодні ви вивчите 

теорему про довжину і напрям вектора, а також властивість і озна-
ку колінеарних векторів (наслідок із цієї тео реми).

V. Сприйняття та усвідомлення нового матеріалу
Лекція з елементами бесіди

План
1. Теорема про довжину і напрям вектора.
2. Наслідок (властивість і ознака колінеарних векторів).

Колективне виконання завдань під керівництвом учителя (задача 
на с. 164)

VІ. Осмислення нового матеріалу
Виконання усних вправ [робота в парах: № 517]
Виконання письмових вправ [№ 530, 538, 542]

VІІ. Підбиття підсумків уроку
Бліц-опитування

VІІІ. Домашнє завдання
§ 16, п. 16.1, № 531, 539, 543.

УРОК № 50

ТЕМА. РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ
Мета уроку: удосконалити вміння розв’язувати задачі, що перед-

бачають застосування поняття множення вектора на число; 
розвивати вміння висувати гіпотези; виховувати інтерес до 
ма тематики.

Очікувані результати: учні повинні вміти розв’язувати задачі на за-
стосування поняття добутку вектора на число, властивостей 
множення векторів, теореми про довжину і напрям вектора, 
властивості й ознаки колінеарних векторів.

Основні поняття: вектор, добуток вектора на число, властивості мно-
ження вектора на число, колінеарні вектори, властивість 
і ознака колінеарних векторів.

Обладнання: підручник, роздавальні матеріали.
Тип уроку: удосконалення знань і вмінь.
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Хід уроку
І. Організаційний етап
ІІ. Перевірка домашнього завдання

Самостійна робота
ІІІ.  Формулювання теми, мети й завдань уроку; мотивація навчальної 

діяльності
Слово вчителя
Сьогодні ви вдосконалюватимете вміння розв’язувати задачі на 

застосування множення вектора на число.

ІV. Удосконалення знань і вмінь
Виконання графічних вправ [№ 522]
Виконання письмових вправ [№ 540 (опорна), 541 (опорна), 544, 

545, 552 (опорна), 553 (опорна)]

V. Підбиття підсумків уроку
Фронтальна бесіда

VІ. Домашнє завдання
§ 16, п. 16.1, № 546, 554.
Повторити: теорема косинусів (9 клас, § 2).

УРОК № 51
ТЕМА. СКАЛЯРНИЙ ДОБУТОК ВЕКТОРІВ
Мета уроку: сформувати поняття скалярного добутку векторів, кута 

між векторами; домогтися засвоєння властивостей скалярно-
го добутку векторів, теореми про скалярний добуток векто-
рів і наслідків з неї; сформувати вміння розв’язувати задачі, 
що передбачають застосування поняття скалярного добутку 
векторів; розвивати креативність, пам’ять, увагу; виховува-
ти зацікавленість у пізнанні нового.

Очікувані результати: учні повинні знати означення скалярного добут-
ку векторів, кута між векторами, теорему про скалярний до-
буток векторів і наслідків з неї; уміти застосувати ці знання 
до розв’язування задач.

Основні поняття: вектор, скалярний добуток векторів і його властиво-
сті, кут між векторами, косинус кута між векторами, умова 
перпендикулярності векторів.

Обладнання: підручник, роздавальні матеріали.
Тип уроку: засвоєння нових знань і вмінь.

Хід уроку
І. Організаційний етап
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ІІ. Перевірка домашнього завдання
Самоперевірка за готовими розв’язаннями

ІІІ. Актуалізація опорних знань
Розв’язування задач [№ 515]

ІV.  Формулювання теми, мети й завдань уроку; мотивація навчальної 
діяльності
Слово вчителя
Ви вже знаєте, що можна виконувати дії додавання, віднімання 

векторів і множення вектора на число. Їх результатом є  вектори. 
 Однак над векторами можна здійснювати ще одну операцію, яка 
принципово відрізняється від зазначених. Її результатом є чис-
ло. А операцію називають скалярним добутком векторів. Сьогодні 
ви дізнаєтесь про скалярний добуток векторів, вивчите його 
властивості, розглянете приклади застосування скалярного добутку 
векторів до розв’язування задач.

V. Сприйняття та усвідомлення нового матеріалу
Лекція з елементами бесіди

План
1. Означення скалярного добутку векторів.
2. Властивості скалярного добутку векторів.
3. Означення кута між векторами.
4. Теорема про скалярний добуток векторів.
5. Знаходження косинуса кута між векторами (наслідок 1).
6. Властивість і ознака перпендикулярних векторів (наслідок 2).

Колективне виконання завдань під керівництвом учителя (задача 
на с. 167)

VІ. Осмислення нового матеріалу
Виконання усних вправ [№ 519, 520; робота в парах: № 518]
Виконання письмових вправ [№ 532, 533, 535, 536]

VІІ. Підбиття підсумків уроку
Фронтальна бесіда

VІІІ. Домашнє завдання
§ 16, п. 16.2, № 523, 534, 537.

УРОК № 52

ТЕМА. РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ
Мета уроку: удосконалити вміння застосовувати означення скаляр-

ного добутку векторів, його властивості, теорему про скаляр-
ний добуток векторів і наслідки з неї до розв’язування  задач.
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Очікувані результати: учні повинні вміти застосувати поняття скаляр-
ного добутку векторів до розв’язування задач.

Основні поняття: вектор, скалярний добуток векторів і його властиво-
сті, кут між векторами, косинус кута між векторами, умова 
перпендикулярності векторів.

Обладнання: підручник, роздавальні матеріали.
Тип уроку: застосування знань і вмінь.

Хід уроку

І. Організаційний етап

ІІ. Перевірка домашнього завдання
Виконання тестових завдань

ІІІ.  Формулювання теми, мети й завдань уроку; мотивація навчальної 
діяльності
Слово вчителя
Сьогодні ви застосовуватимете поняття скалярного добутку 

векторів до розв’язування задач.

ІV. Застосування знань і вмінь
Виконання усних вправ [№ 521]
Виконання письмових вправ [№ 547, 549, 550, 557, 559]

V. Підбиття підсумків уроку
Фронтальна бесіда

VІ. Домашнє завдання
§ 16, п. 16.2, № 548, 551, 558, 560.

УРОК № 53

ТЕМА. УЗАГАЛЬНЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ
Мета уроку: узагальнити і систематизувати знання учнів за темою 

«Вектори на площині»; підготувати учнів до написання 
контрольної роботи з цієї теми; розвивати вміння узагаль-
нювати інформацію; виховувати відповідальність, уважність, 
працьовитість.

Очікувані результати: учні повинні знати означення вектора, модуля 
вектора, кута між векторами, означення і вла стивості колі-
неарних векторів, суми, різниці векторів, добутку вектора 
на число, скалярного добутку векторів, ознаки колінеарних 
і перпендикулярних векторів; уміти застосовувати вивчені 
означення і властивості до розв’язу вання  задач.
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Обладнання: підручник, роздавальні матеріали.
Тип уроку: узагальнення та систематизація знань і вмінь.

Хід уроку

І. Організаційний етап

ІІ. Перевірка домашнього завдання
Самоперевірка за готовими розв’язаннями

ІІІ.  Формулювання теми, мети й завдань уроку; мотивація навчальної 
діяльності
Урок є останнім перед контрольною роботою, тому мотивація 

навчальної діяльності учнів випливає з місця уроку в темі « Метод 
координат на площині»: узагальнити і систематизувати  знання, 
набуті під час вивчення теми, підготуватися до контрольної  роботи.

ІV. Узагальнення та систематизація знань
Фронтальне опитування за технологією «Мікрофон»
Опрацювати контрольні запитання до розділу ІV.
За бажанням: презентація підготовлених учнями рефератів 

і повідомлень за темою «Вектори на площині».

V. Удосконалення вмінь і навичок
Розв’язування задач для підготовки до контрольної роботи № 4

VІ. Підбиття підсумків уроку
VІІ. Домашнє завдання

Опрацювати підсумковий огляд розділу ІV.
Пройти онлайн-тестування для підготовки до контрольної робо-

ти № 4 на сайті interactive.ranok.com.ua або виконати тест 4 рубрики 
«Готуємось до ДПА».

УРОК № 54
ТЕМА. КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 4
Мета уроку: перевірити рівень засвоєння знань учнів з теми «Векто-

ри на площині»; розвивати логічне мислення, увагу, пам’ять;  
виховувати самостійність, відповідальність.

Очікувані результати: учні повинні продемонструвати вміння самостій-
но застосовувати знання, набуті під час вивчення теми «Век-
тори на площині», до розв’язування задач.

Обладнання: роздавальний матеріал.
Тип уроку: контроль знань, умінь, навичок.

Хід уроку
І. Організаційний етап
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ІІ. Перевірка домашнього завдання
Відповісти на можливі запитання учнів і зібрати зошити на 

перевірку.

ІІІ.  Формулювання теми, мети й завдань уроку; мотивація навчальної 
діяльності
Оголосити тему уроку, сформулювати разом з учнями мету й за-

вдання уроку, налаштувати учнів на роботу, провести інструктаж 
щодо виконання завдань контрольної роботи, нагадати правила 
поведінки під час виконання контрольної роботи.

ІV. Перевірка знань, умінь, навичок
Виконання завдань контрольної роботи № 4

V. Підбиття підсумків уроку
Зібрати роботи учнів, відповісти на можливі запитання, запро-

понувати ознайомитись із правильними відповідями.

VІ. Домашнє завдання
Повторити: вписане й описане коло трикутника (7 клас, § 23); 

вписані й описані многокутники (8 клас, п. 15.1), вписані кути 
(8 клас, § 7).

Додаткове завдання. Опрацювати матеріал рубрики «Математич-
ні олімпіади» (В’ячеслав Андрійович Ясінський). 

Розділ V. ПРАВИЛЬНІ МНОГОКУТНИКИ.  
ДОВЖИНА КОЛА. ПЛОЩА КРУГА

УРОК № 55

ТЕМА. ОЗНАЧЕННЯ ПРАВИЛЬНОГО МНОГОКУТНИКА.  
ВИДИ ПРАВИЛЬНИХ МНОГОКУТНИКІВ. ЦЕНТРАЛЬНИЙ КУТ  
ПРАВИЛЬНОГО МНОГОКУТНИКА

Мета уроку: сформувати поняття правильного многокутника, цен-
трального кута правильного многокутника; домогтися за-
своєння теореми про вписане й описане кола правильного 
многокутника; сформувати вміння розв’язувати задачі, що 
передбачають застосування поняття правильного многокут-
ника, вписаного й описаного кіл правильного многокутника; 
розвивати культуру математичного мовлення й записів; ви-
ховувати зацікавленість у пізнанні нового.
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Очікувані результати: учні повинні знати означення правильного мно-
гокутника, центрального кута правильного многокутника, 
теорему про вписане й описане кола правильного многокут-
ника; уміти розв’язувати задачі, що передбачають застосу-
вання цих понять і теореми.

Основні поняття: правильний многокутник, центральний кут правиль-
ного многокутника, існування вписаного і описаного кіл 
правильного многокутника.

Обладнання: підручник, роздавальні матеріали.
Тип уроку: засвоєння нових знань і вмінь.

Хід уроку
І. Організаційний етап

Ознайомити учнів з планом вивчення теми «Правильні много-
кутники. Довжина кола. Площа круга», повідомити дату написан-
ня контрольної роботи з цієї теми, звернути увагу на тематику 
повідомлень і рефератів (с. 241), які можна підготувати впродовж 
вивчення теми.

ІІ. Аналіз контрольної роботи
III. Актуалізація опорних знань

Розв’язування задач [№ 577, 578]

IV.  Формулювання теми, мети й завдань уроку; мотивація навчальної 
діяльності
Слово вчителя
Однією з найдосконаліших геометричних фігур є правильний 

многокутник. У давнину правильним многокутникам приписували 
магічні та навіть цілющі властивості, ними прикрашали фамільні 
герби, обирали символами таємних товариств. Із деякими правиль-
ними многокутниками ви вже знайомі (рівносторонній трикутник, 
квадрат). Сьогодні ви вивчите означення правильного многокутни-
ка, теорему про вписане й описане кола правильного многокутника.

Навести історичну довідку про правильні многокутники (ру-
брика «Історична довідка» на с. 220–221).

V. Сприйняття та усвідомлення нового матеріалу
Фронтальна бесіда

План
1. Означення правильного многокутника.
2. Формула для обчислення кута правильного многокутника.
3. Теорема про вписане й описане кола правильного многокутника.
4. Означення центрального кута правильного многокутника.
5. Величина центрального кута правильного многокутника.
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VІ. Осмислення нового матеріалу
Виконання усних вправ [№ 597, 598, 599; робота в парах: № 600]
Виконання графічних вправ [№ 603]
Виконання письмових вправ [№ 605, 606, 608, 615]

VІІ. Підбиття підсумків уроку
Бліц-опитування

VIII. Домашнє завдання
§ 18, п. 18.1, № 604, 607, 609, 617.

УРОК № 56
ТЕМА. ФОРМУЛИ РАДІУСІВ ВПИСАНОГО Й ОПИСАНОГО КІЛ  

ПРАВИЛЬНОГО МНОГОКУТНИКА
Мета уроку: домогтися засвоєння теореми про формули радіусів впи-

саного й описаного кіл правильного многокутника і наслідку 
з неї; сформувати вміння застосовувати цю теорему та наслі-
док із неї до розв’язування задач.

Очікувані результати: учні повинні знати формули радіусів вписаного 
й описаного кіл правильного многокутника; уміти застосо-
вувати ці формули до розв’язування задач.

Основні поняття: правильний многокутник, вписане й описане кола 
пра виль ного многокутника, формули радіусів вписаного 
й опи саного кіл правильного многокутника.

Обладнання: підручник, роздавальні матеріали.
Тип уроку: засвоєння нових знань і вмінь.

Хід уроку
І. Організаційний етап
ІІ. Перевірка домашнього завдання

Самоперевірка за готовими розв’язаннями

ІІІ.  Формулювання теми, мети й завдань уроку; мотивація навчальної 
діяльності
Слово вчителя
Оскільки в будь-який правильний многокутник можна вписати 

коло і навколо будь-якого правильного многокутника можна опи-
сати коло, то чимало задач пов’язані зі знаходженням радіусів кіл 
вписаних і описаних кіл. Сьогодні ви вивчите формули для обчис-
лення радіусів вписаних і описаних кіл, навчитеся розв’язувати 
задачі на застосування цих формул.
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ІV. Сприйняття та усвідомлення нового матеріалу
Лекція з елементами бесіди

План
1. Теорема про формули радіусів вписаного й описаного кіл пра-

вильного многокутника.
2. Формули для обчислення радіусів вписаного й описаного кіл 

правильного трикутника, квадрата, правильного шестикутника 
(наслідок із теореми).
Колективне виконання завдань під керівництвом учителя (задача 

на с. 197)

V. Осмислення нового матеріалу
Виконання усних вправ [№ 601, 602]
Виконання письмових вправ [№ 610, 613, 620, 623]

VІ. Підбиття підсумків уроку
Колективне розв’язування задач під керівництвом учителя [№ 612, 622]

VІІ. Домашнє завдання
§ 18, п. 18.2, № 611, 614, 621, 624.
Повторити: коло і круг (7 клас, § 19); вписані кути (8 клас, § 7); 

поняття площ (8 клас, § 16).

УРОК № 57

ТЕМА. ДОВЖИНА КОЛА І ДУГИ КОЛА
Мета уроку: домогтися засвоєння теореми про відношення довжини 

кола до його діаметра, формули для обчислення довжини 
кола і дуги кола; сформувати вміння розв’язувати задачі 
на застосування цих формул; розвивати логічне мислення, 
пам’ять увагу; виховувати інтерес до вивчення математики.

Очікувані результати: учні повинні знати теорему про відношення дов-
жини кола до його діаметра, формули для обчислення до-
вжини кола і дуги кола; уміти застосовувати їх до розв’я-
зуван ня задач.

Основні поняття: коло, діаметр кола, довжина кола, відношення до-
вжини кола до його діаметра, дуга кола, довжина дуги кола.

Обладнання: підручник, роздавальні матеріали.
Тип уроку: засвоєння нових знань і вмінь.

Хід уроку
І. Організаційний етап
ІІ. Перевірка домашнього завдання

Виконання тестових завдань
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ІІІ. Актуалізація опорних знань
Розв’язування задач [№ 635, 636]

ІV.  Формулювання теми, мети й завдань уроку; мотивація навчальної 
діяльності
Слово вчителя
Як можна виміряти довжину кола? (Учні висловлюють припу-

щення.) Це питання цікавило ще давніх математиків, які помітили, 
що відношення довжини будь-якого кола до його діаметра дорівнює 
тому самому числу. Сьогодні ви вивчите теорему про відношення 
довжини кола до його діаметра, формули для обчислення довжини 
кола і дуги кола, навчитеся розв’язувати задачі на застосування 
цих формул.

Навести історичну довідку про обчислення числа (рубрика 
«Істо рична довідка» на с. 220–221).

V. Сприйняття та усвідомлення нового матеріалу
Лекція з елементами бесіди

План
1. Теорема про відношення довжини кола до його діаметра.
2. Формула для обчислення довжини кола.
3. Формула для обчислення довжини дуги кола.

VІ. Осмислення нового матеріалу
Виконання усних вправ [№ 638]
Виконання письмових вправ [№ 644, 645, 647, 649, 650, 659]

VІІ. Підбиття підсумків уроку
Бліц-опитування

VІІІ. Домашнє завдання
§ 19, п. 19.1, № 646, 648, 651, 661.

УРОК № 58

ТЕМА. ПЛОЩА КРУГА
Мета уроку: домогтися засвоєння формули для обчислення площі 

круга; сформувати вміння розв’язувати задачі, що передба-
чають застосування цієї формули; розвивати вміння прово-
дити аналогії, порівняння; виховувати свідоме ставлення до 
навчання.

Очікувані результати: учні повинні знати формулу для обчислення пло-
щі круга; уміти застосовувати її до розв’язування задач. 

Основні поняття: круг, площа круга, формула для обчислення площі 
круга.
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Обладнання: підручник, роздавальні матеріали.
Тип уроку: засвоєння нових знань і вмінь.

Хід уроку

І. Організаційний етап

ІІ. Перевірка домашнього завдання
Математичний диктант

ІІІ.  Формулювання теми, мети й завдань уроку; мотивація навчальної 
діяльності
Слово вчителя
Придумайте практичну задачу, для розв’язування якої потрібно 

обчислити площу круга. (Учні наводять приклади таких задач.) 
Висловіть припущення щодо теми й мети уроку. (Учні висловлю-
ють припущення.) Отже, сьогодні ви доведете формулу для обчис-
лення площі круга, навчитеся розв’язувати задачі, що передбача-
ють застосування цієї формули.

ІV. Сприйняття та усвідомлення нового матеріалу
Лекція з елементами бесіди

План
1. Що вважають площею круга?
2. Теорема про формулу площі круга.

Колективне виконання завдань під керівництвом учителя (задача 
на с. 207)

V. Осмислення нового матеріалу 
Виконання усних вправ [№ 637, 639]
Виконання письмових вправ [№ 652, 653, 655, 666]

VІ. Підбиття підсумків уроку
Фронтальна бесіда

VІІ. Домашнє завдання
§ 19, п. 19.2, № 643, 654, 656, 667.

УРОК № 59

ТЕМА. КРУГОВИЙ СЕКТОР, КРУГОВИЙ СЕГМЕНТ, ЇХНІ ПЛОЩІ
Мета уроку: сформувати поняття кругового сектора і кругового сег-

мента; домогтися засвоєння формул для обчислення їхніх 
площ; сформувати вміння розв’язувати задачі, що передбача-
ють застосування цих понять і формул; розвивати вміння вису-
вати гіпотези; виховувати працьовитість, культуру  мовлення.
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Очікувані результати: учні повинні знати означення кругового сектора, 
кругового сегмента, формули для обчислення їхніх площ; 
уміти застосовувати ці означення й формули до розв’я зу вання 
задач.

Основні поняття: круг, круговий сектор, круговий сегмент, формули 
для обчислення площі кругового сектора і кругового сег-
мента.

Обладнання: підручник, роздавальні матеріали.
Тип уроку: засвоєння нових знань і вмінь.

Хід уроку
І. Організаційний етап

ІІ. Перевірка домашнього завдання
Самостійна робота

ІІІ.  Формулювання теми, мети й завдань уроку; мотивація навчальної 
діяльності
Слово вчителя
Ви вмієте обчислювати довжину кола і його частини — дуги, 

а також обчислювати площу круга. Логічно  передбачити, що на 
черзі вивчення формули для обчислення площі частини круга. 
Розрізняють два види частин круга — круговий сектор і круговий 
сегмент. Сьогодні ви вивчите означення кругового сектора і кру-
гового сегмента, формули для обчислення їхніх площ, навчитеся 
розв’язувати задачі на застосування цих означень і формул.

ІV. Сприйняття та усвідомлення нового матеріалу
Лекція

План
1. Означення кругового сектора.
2. Формула для обчислення площі кругового сектора.
3. Означення кругового сегмента.
4. Формула для обчислення площі кругового сегмента.

V. Осмислення нового матеріалу
Виконання усних вправ [робота в парах: № 640, 641]
Виконання графічних вправ [№ 642]
Виконання письмових вправ [№ 657, 658, 670, 674]

VІ. Підбиття підсумків уроку
Бліц-опитування

VІІ. Домашнє завдання
§ 19, п. 19.2, № 671, 675.
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УРОК № 60
ТЕМА. РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ
Мета уроку: сформувати вміння застосовувати формули для обчис-

лення довжини кола та його дуги, площі круга та його частин 
до розв’я зу вання задач; розвивати вміння логічно мислити, 
увагу, пам’ять; виховувати свідоме ставлення до навчання. 

Очікувані результати: учні повинні знати формули для обчислення до-
вжини кола, довжини дуги кола, площі круга, площі круго-
вого сектора, площі кругового сегмента; уміти застосовувати 
їх до розв’язування задач.

Основні поняття: довжина кола та його дуги, площа круга та його  частин.
Обладнання: підручник, роздавальні матеріали.
Тип уроку: застосування знань і вмінь.

Хід уроку
І. Організаційний етап
ІІ. Перевірка домашнього завдання

Бліц-опитування
ІІІ.  Формулювання теми, мети й завдань уроку; мотивація навчальної 

діяльності
Слово вчителя
Сьогодні ви розв’язуватимете задачі, що передбачають застосу-

вання формул для обчислення довжини кола та його дуги, площі 
круга та його частин.

ІV. Застосування знань і вмінь 
Виконання письмових вправ [№ 662, 664, 668, 669, 672; робота 

в групах: № 676]

V. Підбиття підсумків уроку
Фронтальна бесіда

VІ. Домашнє завдання
§ 19, п 19.1, 19.2, № 663, 665, 673.

УРОК № 61

ТЕМА. УЗАГАЛЬНЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ
Мета уроку: узагальнити і систематизувати знання учнів за темою 

«Правильні многокутники. Довжина кола. Площа круга»; 
підготувати учнів до написання контрольної роботи з цієї 
теми; розвивати вміння узагальнювати інформацію; вихову-
вати відповідальність, уважність, працьовитість.
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Очікувані результати: учні повинні знати означення правильного много-
кутника, дуги кола, кругового сектора, кругового сегмента, 
формули радіусів кіл, вписаних у правильні многокутники 
та описаних навколо них, формули для обчислення довжини 
кола та дуги кола, площі круга та його частин; уміти застосо-
вувати вивчені означення і формули до розв’язування задач.

Обладнання: підручник, роздавальні матеріали.
Тип уроку: узагальнення та систематизація знань і вмінь.

Хід уроку
І. Організаційний етап
ІІ. Перевірка домашнього завдання

Самоперевірка за готовими розв’язаннями

ІІІ.  Формулювання теми, мети й завдань уроку; мотивація навчальної 
діяльності
Урок є останнім перед контрольною роботою, тому мотивація 

навчальної діяльності учнів випливає з місця уроку в темі 
«Правильні многокутники. Довжина кола. Площа круга»: узагаль-
нити і систематизувати знання, набуті під час вивчення теми, 
підготуватися до контрольної роботи.

ІV. Узагальнення та систематизація знань
Фронтальне опитування за технологією «Мікрофон»
Опрацювати контрольні запитання до розділу V.
За бажанням: презентація підготовлених учнями рефератів 

і повідомлень за темою «Правильні многокутники. Довжина кола. 
Площа круга».

V. Удосконалення вмінь і навичок
Розв’язування задач для підготовки до контрольної роботи № 5

VІ. Підбиття підсумків уроку
VІІ. Домашнє завдання

Опрацювати підсумковий огляд розділу V.
Пройти онлайн-тестування для підготовки до контрольної робо-

ти № 5 на сайті interactive.ranok.com.ua або виконати тест 5 рубрики 
«Готуємось до ДПА».

УРОК № 62
ТЕМА. КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 5
Мета уроку: перевірити рівень засвоєння знань учнів з теми «Пра-

вильні многокутники. Довжина кола. Площа круга»; розви-
вати логічне мислення, увагу, пам’ять; виховувати самостій-
ність, відповідальність.
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Очікувані результати: учні повинні продемонструвати вміння само-
стійно застосовувати знання, набуті під час вивчення теми 
«Правильні многокутники. Довжина кола. Площа круга», 
до розв’язування задач.

Обладнання: роздавальний матеріал.
Тип уроку: контроль знань, умінь, навичок.

Хід уроку
І. Організаційний етап
ІІ. Перевірка домашнього завдання

Відповісти на можливі запитання учнів і зібрати зошити на 
перевірку.

ІІІ.  Формулювання теми, мети й завдань уроку; мотивація навчальної 
діяльності
Оголосити тему уроку, сформулювати разом з учнями мету й за-

вдання уроку, налаштувати учнів на роботу, провести інструктаж 
щодо виконання завдань контрольної роботи, нагадати правила 
поведінки під час виконання контрольної роботи.

ІV. Перевірка знань, умінь, навичок
Виконання завдань контрольної роботи № 5

V. Підбиття підсумків уроку
Зібрати роботи учнів, відповісти на можливі запитання, запро-

понувати ознайомитись із правильними відповідями.

VІ. Домашнє завдання
Повторити тему «Розв’язування трикутників» (підсумковий 

огляд розділу І).
Додаткове завдання. Опрацювати матеріал рубрики «Матема-

тичні олімпіади» (Міжнародні математичні олімпіади для шко-
лярів). Розібрати розв’язання задачі, наведеної в цій рубриці.

ПОВТОРЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ  
НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

УРОК № 63

ТЕМА. РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ТРИКУТНИКІВ
Мета уроку: узагальнити та систематизувати знання учнів за темою 

«Розв’язування трикутників»; розвивати вміння узагальню-
вати інформацію, логічне мислення, пам’ять; виховувати на-
полегливість, уважність, працьовитість.
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Очікувані результати: учні повинні знати теорему косинусів, теорему 
синусів, алгоритми розв’язування трикутників, формули 
площі трикутника; уміти застосовувати ці знання до роз-
в’язу вання задач.

Обладнання: підручник, роздавальні матеріали.
Тип уроку: узагальнення знань і вмінь.

Хід уроку

І. Організаційний етап

ІІ. Аналіз контрольної роботи

ІІІ. Актуалізація опорних знань

ІV.  Формулювання теми, мети й завдань уроку; мотивація навчальної 
діяльності

V. Узагальнення та систематизація знань
Фронтальне опитування за технологією «Мікрофон»

VІ. Удосконалення вмінь і навичок
Колективне розв’язування задач під керівництвом учителя [№ 151, 

153, 156, 158]
Робота в групах [№ 154, 155]

VІІ. Підбиття підсумків уроку
Виконання тестових завдань

VІІІ. Домашнє завдання
§ 1–5, № 160, 161, 162; індивідуально: № 165.
Повторити тему «Метод координат на площині» (підсумковий 

огляд розділу ІІ).

УРОК № 64

ТЕМА. МЕТОД КООРДИНАТ НА ПЛОЩИНІ
Мета уроку: узагальнити та систематизувати знання учнів за темою 

«Метод координат на площині»; розвивати вміння узагаль-
нювати інформацію, логічне мислення, пам’ять; виховувати 
наполегливість, дисциплінованість.

Очікувані результати: учні повинні знати формули для обчислення ко-
ординат середини відрізка, відстані між точками, рівнян-
ня кола, рівняння прямої; уміти застосовувати ці формули 
й рівняння фігур до розв’язування задач.

Обладнання: підручник, роздавальні матеріали.
Тип уроку: узагальнення знань і вмінь.
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Хід уроку

І. Організаційний етап

ІІ. Перевірка домашнього завдання
Самоперевірка за готовими розв’язаннями

ІІІ.  Формулювання теми, мети й завдань уроку; мотивація навчальної 
діяльності

ІV. Узагальнення та систематизація знань
Фронтальне опитування за технологією «Мікрофон»

V. Удосконалення вмінь і навичок
Колективне розв’язування задач під керівництвом учителя [№ 274–

278, 285 (опорна)]
Робота в групах [№ 289]

VІ. Підбиття підсумків уроку
Виконання тестових завдань

VІІ. Домашнє завдання
§ 6–8, № 279, 280, 281; індивідуально: № 282.
Повторити тему «Геометричні перетворення» (підсумковий 

огляд розділу ІІІ).

УРОК № 65

ТЕМА. ГЕОМЕТРИЧНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ
Мета уроку: узагальнити та систематизувати знання учнів за темою 

«Геометричні перетворення»; розвивати вміння узагальнюва-
ти інформацію; логічне мислення, пам’ять; виховувати дис-
циплінованість, свідоме ставлення до навчання.

Очікувані результати: учні повинні знати означення і властивості пере-
міщення, симетрії відносно точки і відносно прямої, поворо-
ту, паралельного перенесення, перетворення подібності; умі-
ти застосовувати ці означення й властивості до розв’язування 
задач.

Обладнання: підручник, роздавальні матеріали.
Тип уроку: узагальнення знань і вмінь.

Хід уроку

І. Організаційний етап

ІІ. Перевірка домашнього завдання
Самоперевірка за готовими розв’язаннями
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ІІІ.  Формулювання теми, мети й завдань уроку; мотивація навчальної 
діяльності

ІV. Узагальнення та систематизація знань
Фронтальне опитування за технологією «Мікрофон»

V. Удосконалення вмінь і навичок
Колективне розв’язування задач під керівництвом учителя [№ 431–

434, 436]
Робота в групах [№ 435, 444]

VІ. Підбиття підсумків уроку
Виконання тестових завдань

VІІ. Домашнє завдання
§ 9–12, № 437, 438, 439; індивідуально: № 440.
Повторити тему «Вектори на площині» (підсумковий огляд 

розділу ІV).

УРОК № 66

ТЕМА. ВЕКТОРИ НА ПЛОЩИНІ
Мета уроку: узагальнити та систематизувати знання учнів за темою 

«Вектори на площині»; розвивати вміння узагальнювати 
інформацію, логічне мислення, пам’ять; виховувати актив-
ність, ініціативність.

Очікувані результати: учні повинні знати означення вектора, довжи-
ни вектора, координат вектора, рівних, протилежних, ко-
лінеарних векторів, скалярного добутку векторів, власти-
вості й ознаки колінеарних і перпендикулярних векторів; 
уміти виконувати дії над векторами, розв’язувати задачі на 
застосування цих означень, формул, властивостей і ознак.

Обладнання: підручник, роздавальні матеріали.
Тип уроку: узагальнення знань і вмінь.

Хід уроку

І. Організаційний етап

ІІ. Перевірка домашнього завдання
Самоперевірка за готовими розв’язаннями

ІІІ.  Формулювання теми, мети й завдань уроку; мотивація навчальної 
діяльності

ІV. Узагальнення та систематизація знань
Фронтальне опитування за технологією «Мікрофон»
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V. Удосконалення вмінь і навичок
Колективне розв’язування задач під керівництвом учителя [№ 579, 

581 (опорна), 582, 583]
Робота в групах [№ 590, 591]

VІ. Підбиття підсумків уроку
Виконання тестових завдань

VІІ. Домашнє завдання
§ 14–16, № 584, 585; індивідуально: № 588.
Повторити тему «Правильні многокутники. Довжина кола. 

Площа круга» (підсумковий огляд розділу V).

УРОК № 67

ТЕМА. ПРАВИЛЬНІ МНОГОКУТНИКИ. ДОВЖИНА КОЛА. ПЛОЩА КРУГА
Мета уроку: узагальнити та систематизувати знання учнів за темою 

«Правильні многокутники. Довжина кола. Площа круга»; 
розвивати вміння узагальнювати інформацію, логічне мис-
лення, пам’ять; виховувати старанність, наполегливість.

Очікувані результати: учні повинні знати означення правильного много-
кутника, дуги кола, кругового сектора, кругового сегмента, 
формули для обчислення радіусів кіл, вписаних у правильні 
многокутники та описаних навколо них, довжини кола та 
дуги кола, площі круга і його частин; уміти розв’язувати 
задачі на застосування цих означень і формул.

Обладнання: підручник, роздавальні матеріали.
Тип уроку: узагальнення знань і вмінь.

Хід уроку

І. Організаційний етап

ІІ. Перевірка домашнього завдання
Самоперевірка за готовими розв’язаннями

ІІІ.  Формулювання теми, мети й завдань уроку; мотивація навчальної 
діяльності

ІV. Узагальнення та систематизація знань
Фронтальне опитування за технологією «Мікрофон»

V. Удосконалення вмінь і навичок
Колективне розв’язування задач під керівництвом учителя [№ 677, 

678, 680, 681]
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Робота в парах [№ 679]
Робота в групах [№ 685, 686]

VІ. Підбиття підсумків уроку
Виконання тестових завдань

VІІ. Домашнє завдання
§ 18, 19, № 682, 683, 684; індивідуально: № 687.
Повторити навчальний матеріал курсу геометрії 9 класу, 

підготуватись до написання підсумкової контрольної роботи.

УРОК № 68

ТЕМА. ПІДСУМКОВА КОНТРОЛЬНА РОБОТА
Мета уроку: перевірити рівень засвоєння знань учнів з курсу гео-

метрії 9 класу; розвивати логічне мислення, увагу, пам’ять; 
виховувати самостійність, відповідальність.

Очікувані результати: учні повинні продемонструвати вміння самостій-
но застосовувати знання, набуті під час вивчення курсу гео-
метрії в 9 класі, до розв’язування задач.

Обладнання: роздавальний матеріал.
Тип уроку: контроль знань, умінь, навичок.

Хід уроку

І. Організаційний етап

ІІ. Перевірка домашнього завдання
Відповісти на можливі запитання учнів і зібрати зошити на 

перевірку.

ІІІ.  Формулювання теми, мети й завдань уроку; мотивація навчальної 
діяльності
Оголосити тему уроку, сформулювати разом з учнями мету й за-

вдання уроку, налаштувати учнів на роботу, провести інструктаж 
щодо виконання завдань контрольної роботи, нагадати правила 
поведінки під час виконання контрольної роботи.

ІV. Перевірка знань, умінь, навичок
Виконання завдань підсумкової контрольної роботи

V. Підбиття підсумків уроку
Зібрати роботи учнів, відповісти на можливі запитання, запро-

понувати ознайомитись із правильними відповідями.
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VІ. Домашнє завдання
Повторити: кути, види кутів (7 клас); взаємне розміщення пря-

мих на площині (7 клас); трикутники (види трикутників (7 клас), 
ознаки рівності трикутників (7 клас), розв’язування прямокутних 
трикутників (7 клас), ознаки подібності трикутників (8 клас), фор-
мули для обчислення площі трикутників (8–9 класи), розв’язування 
трикутників (9 клас).

УРОК № 69
ТЕМА. УЗАГАЛЬНЕННЯ МАТЕРІАЛУ, ВИВЧЕНОГО У 7–9 КЛАСАХ
Мета уроку: узагальнити та систематизувати знання учнів, набуті 

під час вивчення геометрії в 7–9 класах; розвивати вміння 
узагальнювати інформацію, логічне мислення, пам’ять; ви-
ховувати свідоме ставлення до навчання, старанність.

Очікувані результати: учні повинні знати матеріал із тем «Кути, види 
кутів», «Взаємне розміщення прямих на площині», «Три-
кутники. Ознаки рівності і подібності трикутників. Розв’я-
зування трикутників. Формули для обчислення площі три-
кутника»; уміти застосовувати знання із зазначених тем до 
роз в’язування задач.

Обладнання: підручник, роздавальні матеріали.
Тип уроку: узагальнення знань і вмінь.

Хід уроку
І. Організаційний етап
ІІ. Аналіз контрольної роботи
ІІІ. Актуалізація опорних знань
ІV.  Формулювання теми, мети й завдань уроку; мотивація навчальної 

діяльності

V. Узагальнення та систематизація знань
Фронтальне опитування за технологією «Мікрофон»

VІ. Удосконалення вмінь і навичок
Робота в малих групах [№ 691–700]

VІІ. Підбиття підсумків уроку
Виконання тестових завдань

VІІІ. Домашнє завдання
№ 701–706.
Повторити: коло і круг (7, 9 класи), чотирикутники (8 клас), 

декартові координати і вектори на площині (9 клас), геометричні 
перетворення (9 клас).
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УРОК № 70
ТЕМА. УЗАГАЛЬНЕННЯ МАТЕРІАЛУ, ВИВЧЕНОГО У 7–9 КЛАСАХ
Мета уроку: узагальнити та систематизувати знання учнів, набуті 

під час вивчення геометрії в 7–9 класах; розвивати вміння 
узагальнювати інформацію, логічне мислення, пам’ять; ви-
ховувати свідоме ставлення до навчання, відповідальність.

Очікувані результати: учні повинні знати матеріал із тем «Коло і круг», 
«Чотирикутники. Види чотирикутників. Властивості й озна-
ки окремих видів чотирикутників. Формули для обчислення 
площі чотирикутників», «Многокутники. Правильні много-
кутники», «Декартові координати і вектори на площині», 
«Геометричні перетворення»; уміти застосовувати знання із 
зазначених тем до розв’язування задач.

Обладнання: підручник, роздавальні матеріали.
Тип уроку: узагальнення знань і вмінь.

Хід уроку

І. Організаційний етап

ІІ. Перевірка домашнього завдання

ІІІ.  Формулювання теми, мети й завдань уроку; мотивація навчальної 
діяльності

ІV. Узагальнення та систематизація знань
Фронтальне опитування за технологією «Мікрофон»

V. Удосконалення вмінь і навичок
Робота в малих групах [№ 707–716]

VІ. Підбиття підсумків уроку
Виконання тестових завдань

www.e-ranok.com.ua
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МІНІ-КОНСПЕКТИ УРОКІВ 
до підручника
А. П. Єршової, В. В. Голобородька, 
О. Ф. Крижановського, С. В. Єршова

8Геометрія

 

Інтернет-
підтримка

НАДСИЛАЙТЕ ВАШІ ЗАПИТАННЯ ТА ПРОПОЗИЦІЇ:
pidruchnik@ranok.com.ua

Учасник конкурсного відбору проектів підручників
для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів

ГЕОМЕТРІЯ �
А. П. Єршова, В. В. Голобородько,
О. Ф. Крижановський, С. В. Єршов

Підручник є продовженням 
підручників для 7 і 8 класів 
як за логікою викладання, 
так і за структурою

ПЕРЕВАГИ ПІДРУЧНИКА:
• Авторська система усних, графічних і письмових вправ, 

багаторівева побудова навчального матеріалу.
• Доступність викладання, зручність користування (структурованість 

подання навчального матеріалу, приклади розв’язання задач, система 
опорних задач тощо)

Завдання для парної та групової роботи 

Різнорівневі письмові вправи

Чітка організація і структурованість
навчального матеріалу

Ілюстративний матеріал,
забезпечений стислими 
поясненнями

Мовознавчі 
довідки

Завдання, структуровані за типами 

аність 

м 
в 
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Геометрія 9 клас: 
Комплексний зошит для 

контролю знань 

Майстер-клас нового 
покоління. Геометрія. 7 - 9 

класи 

Геометрія в означеннях, 
таблицях і схемах. 7–11 

класи. (Серія «Рятівник») 

    

Придбайте книжку собі 
до смаку саме зараз! 

e-ranok.com.ua 

 

http://e-ranok.com.ua/ua/product/geometrya-9-klas-kompleksniyi-zoshit-dlya-kontrolyu-znan.html
http://e-ranok.com.ua/product/mayister-klas-novogo-pkolnnya-geometrya-7-9-klasi.html
http://e-ranok.com.ua/ua/product/geometrya-v-oznachennyax-tablitsyax-sxemax-711-klasi-serya-ryatvnik.html
https://www.facebook.com/groups/e.ranok/
http://www.odnoklassniki.ru/group/51783399702675
http://vk.com/e_ranok
http://e-ranok.com.ua/
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