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  Матеріали   посібника  «Тіла обертання»  

розкривають використання технології 

осмислювально - концентрованого 

навчання. 

Розробка теми  «Тіла обертання» за цією 

технологією дозволяє використовувати  

інтерактивні форми і методи навчання. 

 

Посібник містить: 
 

 планування всієї теми по блоках; 

 плани уроків; діяльність учнів на уроці; 

 інструктивні картки, які визначають об’єм знань 

теоретичного матеріалу; 

 картки для колективної та групової роботи; 

 використання інтерактивних форм та методів; 

 ігри і кросворди для усного опитування; 

 диференційовані завдання для залікової та контрольної 

робіт; 

 картки для оцінювання учнів; 

 розробка узагальнюючого уроку – практикуму. 
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Тема: «Тіла обертання»     (14 год.) 

 

Основна мета: Ознайомити учнів з тілами обертання та їх 

властивостями. 

 

Основні вимоги: 

 мати уявлення про тіло та поверхню обертання; 

 знати означення тіл обертання та їх властивості;  

 вміти зображати на площині тіла обертання та їх 

елементи; будувати перерізи; доводити властивості, 

виводити формули для знаходження елементів тіл 

обертання та застосовувати їх до розв’язування 

геометричних і практичних задач. 

 

(Матеріал теми сконцентровано у вигляді блоків, планування 

здійснюється на весь блок) 

 

1 етап –подача нового матеріалу, 

2 етап – самозанурення, 

3 етап – практичний , 

4 етап – контрольний (або заліковий) . 

 

 

Тематичні блоки 

Блок 1.  Поняття про тіло і поверхню обертання. 

Циліндр, осьовий переріз циліндра. Переріз циліндра площиною, 

паралельною до основи. 

 

Блок 2.  Конус. Осьовий переріз конуса. Переріз 

конуса площиною, паралельною до основи. 

 

Блок 3.  Куля і сфера. Переріз кулі площиною. Дотична 

до сфери площина. Перетин двох сфер. 
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Блок 4.  Урок-залік. (Перевірка теоретичних знань з 

теми і вироблення вмінь розв’язування задач на достатньому рівні.) 

 

Блок 5.  Вписані піраміда і призма у тіла обертання та 

описані піраміда і призма навколо тіл обертання. 

 

Блок 6.  Узагальнення і систематизація знань та вмінь з 

теми «Тіла обертання». Тематичне оцінювання знань. 

 

Блок 7.  Урок-практикум з теми «Тіла обертання». 

 

 

 

Блок 1 
 

 ТЕМА. Поняття про тіло і поверхню обертання. Циліндр. Переріз 

циліндра площиною. 

 

МЕТА: формувати поняття тіла, фігури, поверхні обертання; 

поняття циліндра, елементів циліндра; поняття перерізу 

паралельного осі циліндра; поняття площі поверхні 

циліндра; формувати вміння будувати циліндр, перерізи 

циліндра площинами, знаходити невідомі елементи 

циліндра, площу поверхні циліндра. 

 

ОБЛАДНАННЯ: моделі циліндра, деталі механізмів, предмети 

побуду, що мають форму циліндра, комп’ютер, 

інструктивні картки, картки контролю. 

 

ТИП УРОКУ: урок вивчення нового матеріалу.  
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ХІД УРОКУ 

 

I. Організаційний момент 

 

Вступне слово вчителя. 

На вивчення теми «Тіла обертання» за календарним планом 

відводиться 14 год., які розділено на 7 блоків. Під час роботи над 

даною темою буде написано 3 індивідуальні роботи, одна залікова і 

одне тематичне оцінювання. На останньому уроці буде проведено 

урок – практикум. 

 

II. Актуалізація опорних знань. 

 

Інтерактивні форми: індивідуальна, парна, групова. 

Інтерактивний метод: «Мозковий штурм». 

Учитель (проблемне запитання). Що ви знаєте, про тіла 

обертання? 

Учні обдумують дане запитання спочатку індивідуально, 

потім у парах, у малих групах (2 – 3 хв.). 

На дошці записуються всі пропозиції, ідеї, слова чи фрази, 

пов’язані з проблемним запитанням (3 – 4 хв). 

Учитель: Яка інформація викликала сумніви? (Обговорення 

(3 – 4 хв). 

 

ІІІ. Усвідомлення змісту. 

Інтерактивні форми: індивідуальна, групова або колективна.   

Інтерактивна технологія: система позначок. 

 

Учитель. Читати підручника ви будете самостійно, роблячи 

позначки олівцем на полях: 

«√» - я знаю це, інформація не нова; 

«-» - прочитане відрізняється від того, що я знаю; 

«+»- нова інформація; 

«?» - я хочу знати більше. 
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Отже, читаючи ви маєте ставити на полях позначки чотирьох 

видів залежно від вашого власного розуміння. Немає потреби 

позначати весь рядок. Позначка має відбивати ваше ставлення  до 

інформації в цілому. Можливі 2 – 3 позначки на абзац. 

(На читання тексту відводиться 5 – 7 хв.) 

Після читання відбувається обговорення. 

Учитель. Коли ви прочитали текст зупиніться та подумайте 

над тим, що ви прочитали. 

 Що, уже відоме вам, було підтверджено ? Де поставили 

«√»? 

 Що не підтвердилося ? Де поставили «-»? 

 Хто з вас хоче знати більше? 

«Мозаїка ІІ» 

Учні об’єднується у первинні групи по 4-6 чоловік, після 

прочитання і обговорення кожному члену групи роздати картки із 

запитаннями. 

 

Картка №1 

1. Що таке прямий круговий циліндр  

2. Яку властивість має вісь циліндра щодо :  

  а) його основ ;  б) його твірних 

3. Що є перерізом циліндра площиною, яка : 

  а) паралельна основам циліндра; 

  б) паралельна осі циліндра. 

4. Заповни пропуски : 

  а) радіус циліндра – це …; 

  б) висотою циліндра називають відстань між …: 

 

Картка №2 

1. Що таке бічна поверхня циліндра, радіус? Виконай 

малюнок. 

2. Яку властивість має висота циліндра щодо :  

  а) твірних ;  б) основ. 

3. Доведіть, що переріз циліндра площиною, паралельною його 

осі, є прямокутник. 
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4. Заповни пропуски : 

  а) прямий круговий циліндр – це тіло, яке описує 

прямокутник при обертанні його навколо …як осі ; 

  б) переріз циліндра площиною, перпендикулярною до його 

осі, є … що дорівнює основі. 

 

Картка №3 

1. Що таке вісь циліндра, осьовий переріз циліндра? Зроби 

малюнок. 

2. Яку властивість мають основи циліндра ; твірні циліндра? 

3. Доведіть, що перерізом циліндра площиною, паралельною 

основам циліндра, є круг, який дорівнює основі. 

4. Заповни пропуски : 

  а) переріз циліндра площиною, яка перпендикулярна до 

основи, є …, дві сторони якого - …, а дві інші - …. 

  б) твірні циліндра … і … . 

Після роботи у групах, учні обговорюють відповіді на 

запитання, поставлені на картках і.читають  відповіді на них. 

(Якщо у групі два учні мають однакові картки, то вони 

відповідають на запитання по черзі). Члени групи уважно слухають 

та оцінюють відповіді товаришів на кожне запитання за такими 

критеріями : 

 правильність відповіді ; 

 повнота відповіді; 

 зрозумілість (доступність); 

 доповнення відповіді. 

 

III. Практичний етап  

 

1.(Колективна робота.) 

Задача №1 

Діагональ осьового перерізу циліндра l і утворює з твірною 

кут β.  
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Знайдіть : 

а) радіус циліндра ; 

б) висоту циліндра ; 

в) площу основи циліндра ; 

г) площу осьового перерізу ; 

д) відстань від центра основи до 

діагоналі осьового перерізу ; 

е) довжину кола основи циліндра. 

Відповідь :  а) 
2

1
lsinβ; б) lcosβ; в) 

4

1
 πl2sin2β;  г) 

2

1
l2sin2β; 

д) 
4

1
lsin2β; е)  πlsinβ. 

 

ЗАДАЧА №2 

У циліндрі проведено, паралельно його осі, площину, яка 

відтинає від кола дугу 2β. Січна площина перетинає основу по 

хорді, яка дорівнює а. Діагональ утвореного перерізу утворює кут α 

з площиною основи. 

Знайдіть:  

а) радіус основи циліндра; 

б) площу основи циліндра; 

в) висоту циліндра; 

г) діагональ осьового перерізу; 

д) площу перерізу; 

е)кут нахилу діагоналі перерізу до 

площини основи. 

 

Відповідь: а)
sin2

a
; б)




2

2

sin4

a
; в) аtg ; г)

cos

a
; д)





sin

2tga
; 

е)  . 

 

2. Групова робота. 

Зобразити фігуру, отриману в результаті обертання відрізка 

навколо осі :  
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а) перпендикулярної до нього і такої, що проходить через 

один його кінець; 

б) не перпендикулярної до нього і такої, що проходить через 

один з його кінців. 

 

V. Формування вмінь учнів знаходити невідомі елементи 

циліндра і площу поверхні . 

 

Після закінчення роботи вчитель перевіряє її, ставить 

додаткові запитання і оцінює роботу учнів. 

 

Картка №1 

1. Квадрат з діагоналлю N 2  см обертається навколо однієї 

із сторін. Знайдіть площу осьового перерізу утвореного циліндру.  

Відповідь : 2N2см2 

 

2. Відрізок, що сполучає точку кола верхньої основи циліндра 

з однією з точок кола нижньої основи, дорівнює 10Nсм. Відстань 

від осі циліндра до цього відрізка дорівнює 3Nсм. Знайдіть радіус 

основи циліндра, якщо висота циліндра дорівнює 6Nсм.   

Відповідь : 5Nсм 

Картка №2 

1. Діагональ осьового перерізу циліндра дорівнює 2Nсм, а 

висота циліндра - N 3 см. Знайдіть довжину кола основи. 

Відповідь : πNсм. 

2. Висота циліндра дорівнює 1см, радіус основи – 5Nсм. На 

якій відстані від осі циліндра потрібно провести переріз 

паралельно їй, щоб площа перерізу дорівнювала 8Nсм2. 

Відповідь : 3Nсм. 

 

КАРТКА №3. 

1. Площа осьового перерізу циліндра  4N см2, а довжина 

кола основи - 4πN см. Знайдіть висоту циліндра. 

Відповідь: 1 см 
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2. Через твірну циліндра проведено  два взаємно 

перпендикулярні  перерізи,  площі яких – 3N см2 і 4N см2. Знайдіть 

площу осьового перерізу циліндра. 

Відповідь: 5N см2 

 

VI. Підсумок уроки. 

 

1. Що вивчили на уроці? 

2. Які із запропонованих задач викликали найбільші труднощі? 

3. Які теоретичні знання та опорні задачі були використані під час 

розв’язування запропонованих задач? 

 

VII. Домашнє завдання. 

Прочитати §§ 24, 25 контрольні запитання ст.187, підготувати 

реферат по застосуванню циліндра. 

Письмово №№ 941,914 – обов’язково; № 963 – за бажанням; 

№ 967 – якщо зможете. 

 

БЛОК 2 
ТЕМА. Конус. Осьовий переріз конуса площинами.     Перерізи 

конуса площинами. Зрізаний конус. 

 

МЕТА: формувати поняття: конус, основа, вершина, твірна, висота 

конуса, прямий конус, вісь конуса, осьовий переріз 

конуса, зрізаний конус; розглянути основні види перерізів 

конуса; формувати вміння учнів використовувати 

властивості даної фігури та її елементів під час 

розв’язування задач. 

 

ОБЛАДНЯННЯ: моделі конусів; зрізаних конусів, деталі 

механізмів, предмети побуту, які мають форму 

конуса; комп’ютер, інструктивна картка, 

роздатковий матеріал. 

 

ТИП УРОКУ: урок вивчення нового матеріалу.  
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ХІД УРОКУ 

I. Організаційний момент. 

Оголошення теми і мети уроку. Після уроку зібрати зошити 

для перевірки домашнього завдання.  

 

II. Актуалізація опорних знань. 

Розв'язання задачі №6  учень готує на дошці. Фронтальне 

опитування (клас поділено на дві команди: «хрестики» і «нулики») 

– гра «хрестики-нулики».   

На дошці накреслено таблицю: 

 

 

 

 

 

Переможницею є та команда, яка першою по діагоналі, 

вертикалі, або по горизонталі закреслить три клітинки зі знаком 

своєї команди.  

Перший хід визначається жеребкуванням. Переможець 

вибирає номер задачі. Команда, яка швидше і правильно виконає 

завдання, замість номера задачі ставить свій знак («х» або «0»). 

Команда, яка виграла, робить наступний вибір. 

Запитання.  

1. Наведіть 6 прикладів побутових предметів, які мають 

форму циліндра. 

2. Кусок тонкого дроту можна вважати циліндром, у якого 

радіус дуже малий. Як практично визначити цей радіус? 

3. Це геометричне тіло було дуже популярним серед 

англійських джентльменів.  

4. Формула для обчислення бічної поверхні циліндра. 

5. Формула для обчислення площі повної поверхні циліндра. 

6. Площина, що перетинає бічну поверхню циліндра по колу, 

що дорівнює колу основи. 
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7.Знайти відношення площі осьового перерізу до площі бічної 

поверхні циліндра. 

8. Що таке вісь циліндра? 

9. У скільки разів збільшиться площа бічної поверхні 

циліндра, якщо його висота збільшиться у 7 раз, а радіус основи 

залишиться без змін? 

 

ІІІ. Сприйняття і усвідомлення нового матеріалу. 

Інтерактивні форми: парна, групова. 

Інтерактивна технологія : «Методика взаємних запитань». 

Робота з підручником. Учень вголос читає текст параграфа.  

Після команди вчителя «Стоп» він зупиняється (це приблизно 

після 1-2 абзаців) і ставить одному з учнів класу різні запитання 

стосовно прочитаного. Завдання учня, який відповідає – давати 

якомога точніші відповіді. Завдання учня, який ставить запитання – 

ставити якомога більше запитань стосовно прочитаного. Інші учні 

уважно слухають і мають право доповнювати запитання або 

відповіді. 

Далі текст читає учень, який відповідав, після сигналу 

вчителя він ставить запитання стосовно прочитаного тексту. 

САМОЗАНУРЕННЯ (20 хв) 

1. Скласти план-конспект. 

2. Звернути увагу на малюнки, доведення теорем. 

3. Виконати завдання інструктивної картки, використовуючи 

текст підручника (робота в парах). 

ІНСТРУКТИВНА КАРТКА 

1. Дайте означення прямого кругового конуса. 

2. За малюнком назвіть вершину, твірну, вісь, висоту, радіус 

конуса. 

3. Що таке осьовий переріз конуса? 

4. Що є осьовим перерізом конуса? 

5. Що таке зрізаний конус? 

6. Що є перерізом конуса площиною паралельною основі? 

7. На якому з малюнків зображено осьовий переріз конуса? 
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IV. Практичний етап  
(формування вмінь і навичок розв’язувати задачі на конус). 

1. Колективна робота. 

Задача №1. 

У конусі радіус і висота відповідно дорівнюють 4см і 3см. 

Знайдіть :  

 а) твірну конуса; 

 б) площу осьового перерізу; 

 в) площу основи конуса; 

 г) кут між твірною і висотою; 

д) відстань від центра основи до середини твірної; 

е) відстань від центра основи до твірної конуса. 

 

Задача №2. 

Через дві твірні конуса проведено площину. Довжина хорди 

АВ дорівнює 10 см. Твірна і висота конуса відповідно дорівнюють 

13 см і 5 см.  

Знайдіть:                                                                  

 а) радіус основи конуса; 

 б) площу осьового переріза; 

 в) відстань від центра основи до хорди АВ;  
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 г) висоту SC перерізу конуса;                                         

 д) площу перерізу конуса;                          

 е) кут між твірними SA i SB. 

 

 

                                          

 

2. Робота в парах. 

Побудуйте фігури ,що утворюються під час обертання даної 

плоскої фігури, та охарактеризуйте її властивості.  

  

 

 

 

 

 

 

 

V. Контрольний етап. 

Виконання індивідуальних завдань. 

Картка №1. 

1. Кут при вершині осьового перерізу конуса дорівнює 120о. 

Твірна конуса дорівнює 2Nсм. Знайдіть довжину кола основи. 

Відповідь : 2πN 3 7 

2. Площа осьового перерізу циліндра дорівнює 81 см2. Знайти 

площу повної поверхні циліндра, якщо довжина його твірної та 

діаметра основи рівні. 

Відповідь : 121,5πсм2 

 

Картка №2. 

1. Радіус основи конуса дорівнює N 2 см. Через вершину 

конуса проведено площину перерізу під кутом 60о до площини 

основи. Ця площина перетинає основу конуса по хорді, яку видно з 

центра основи під кутом 90о. Знайдіть площу перерізу; довжину 

твірної конуса. 
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                                                     Відповідь : 2N2см2;N 5 . 

2. Твірна конуса нахилена до площини основи під кутом 45о, 

а площа осьового перерізу конуса дорівнює N2см2. Знайдіть радіус 

основи конуса. 

                                                              Відповідь : N СМ 

Картка №3. 

1. Твірна конуса дорівнює l. Знайдіть площу перерізу, 

проведеного через дві твірні, кут між якими дорівнює α.  

                                                           Відповідь : 
2

1
l2sinα 

2. Радіус основи конуса дорівнює 28 см, а твірна довша 

висоти на 8 см. Знайдіть площу осьового перерізу конуса. 

    Відповідь : 1260 см2 

 

VI. Підсумок уроку. 

1. Що вивчили на уроці? 

2. Які основні поняття ви використовували при розв’язуванні 

задач? 

3. Які виникли забруднення при розв’язуванні задач? 

4. Оцініть роботу товариша. 

 

VII. Домашнє завдання. 

Вивчити § 26, контрольні запитання: 1 - 8. 

Розв’язати №№ 986, 975 - 979 – обов’язково; №1001– за 

бажанням; № 1013 – якщо зможете. 

 

БЛОК 3 
 

ТЕМА. Куля і сфера. Переріз кулі площиною. Дотична площина до 

сфери.  

 

МЕТА: ознайомити учнів з поняттям кулі та сфери; формувати 

поняття площини дотичної до сфери; поняття радіуса, 

діаметра, великого круга; січної площини; формувати 
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навички і вміння застосовувати властивості під час 

розв’язування задач. 

 

ОБЛАДНАННЯ: модель кулі, сфери, предмети побуту, що мають 

форму кулі чи сфери, комп’ютер. 

  

ТИП УРОКУ: урок засвоєння нових знань. 

 

ХІД УРОКУ 

 

I. Організаційний момент. 

Повідомлення теми і завдань уроку. 

 

II. Перевірка домашнього завдання. 

Пояснити розв’язання задач: 986, 1001 (двоє учнів працюють 

біля дошки);  

Додаткові запитання учням, які полегшують розв’язування 

домашніх задач: 

1) Чому в задачі 986 осьовим перерізом конуса є 

рівнобедрений трикутник? 

2) Чому дорівнює твірна конуса в задачі №1001? 

3) Якою фігурою буде переріз конуса площиною, проведеної 

через дві твірні конуса в задачі №1001? 

4) Чому дорівнюють бічні сторони  трикутника, що є 

перерізом у задачі №1001? 

5) Що є перерізу конуса площиною, яка проходить через дві 

твірні? Через вісь конуса? Паралельно основі? 

6) Сформувати властивості площ основи конуса і 

паралельного їй перерізу. 

 

III. Сприйняття та усвідомлення нового матеріалу. 

Проведення лекції з елементами бесіди з поетапним 

закріпленням матеріалу.   
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План уроку 

 

1. Означення кулі, сфери їх елементів. 

2. Переріз кулі площиною. 

3. Симетрія кулі. Дотична площина до кулі  

4. Перетин двох сфер. 

(Під час лекції використовується комплект „Куля”, 

презентація, заготовки для доведення теореми.) 

Теорема 25. Довести, що дотична площина має з кулею лише 

одну спільну точку – точку дотику. 

Доведення 

Нехай α - ... , дотична до ... , і А 

точка     дотику.     Візьмемо 

довільну точку X (площини α) ... , 

відмінну від А. Оскільки ОА - ... , 

а ОX - … , то OX … OA = R. 

Отже, точка X не ... на кулі. 

Теорему доведено. 

 

Діяльність учнів. 

1. Скласти план-конспект лекції. 

2. Накреслити кулю, провести у кулі всі її елементи (радіус, 

діаметр, великий круг, вісь симетрії, дотичну та січну площини). 

3. Брати активну участь в обговоренні питань лекції. 

 

САМОЗАНУРЕННЯ  
1. Прочитати план-конспект уроку, звернути увагу на 

доведення теорем. 

2.  Виконати завдання інструктивної картки.  

     

ІНСТРУКТИВНА КАРТКА. 

1. Яку фігуру називають кулею; сферою? 

2. Скільки осей симетрії має куля? 

3. Скільки центрів симетрії має куля? 
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4. Як можуть розміщуватися у просторі куля і площина? 

Наведіть всі можливі приклади при: радіус кулі  дорівнює r, а 

відстань від кулі до площини дорівнює d. 

5. Яку властивість має пряма дотична до кулі? 

Розв’язування задач з поетапним закріпленням нових знань 

вмінь учнів.  

Задача № 1 
Радіус кулі дорівнює 3 см.  Знайдіть: 

а) діаметр кулі; 

б) довжину великого круга; 

в) площу великого круга; 

г) сторону правильного трикутника, вписаного у велике коло; 

д) площу правильного трикутника, вписаного у великий круг. 

Відповідь: а) 6 см; б) 6π см; в) 9π см²; г) 3√3 см; д) 27√3/4 см². 

 

Задача № 2 
Кулю перетнуто січною площиною на відстані  8 см  від центра 

кулі. Радіус кулі дорівнює 10 см.  Знайдіть: 

а) площу великого круга; 

б) довжину великого кола; 

в) радіус перерізу; 

г) площу перерізу; 

д) кут між радіусом перерізу і радіусом кулі, проведених в 

одну точку кола перерізу; 

е) площу квадрата вписаного в переріз. 

Відповідь: а) 100π см²; б) 20π см; в) 6 см; г) 36π см²; д) arcsin 4/5;  е) 

72 см². 

 

Задача № 3 
   На поверхні кулі дано три точки. Прямолінійні  відрізки між 

даними точками дорівнюють 7 см,  24 см, 25 см. 

а) визначте вид утвореного трикутника (за кутами); 

б) знайдіть радіус перерізу кулі  площиною даного 

трикутника; 
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в) знайдіть відстань від центра кулі до площини даного 

трикутника, якщо радіус кулі дорівнює 25 см; 

г) знайдіть довжину кола перерізу поверхні кулі площиною 

даного трикутника; 

д) знайдіть площу даного трикутника; 

е) знайдіть радіус кола, вписаного в даний трикутник. 

Відповідь: а) прямокутний; б) 12,5 см; в) 12, 5√3 см; г) 25π см;  д) 

84 см² ; е) 3 см. 

 

Задача № 4 
   Відстань між центрами двох кіл і радіуси цих   кіл 

відповідно дорівнюють 4 см, 2√3 см, 2 см. Знайдіть: 

а) під яким кутом перетинаються поверхні цих кіл; 

б) радіус круга, по якому перетинаються ці кулі; 

в) відстань від центра меншої кулі до площини перетину цих 

куль;   

г) довжину лінії, по якій перетинаються сфери даних куль; 

д) площу фігури, по якій перетинаються поверхні цих куль. 

Відповідь: а) 90º; б) √3см; в) 3см; г) 1см; д) 3π см². 

 

Розв’язання даних завдань учні можуть виконувати 

індивідуально, або в групах. 

 

IV. Закріплення. Контрольний етап (15 хв). 

Індивідуальні        завдання. 

 

Завдання. 

1. Діаметр кулі дорівнює 10n см. Знайдіть площу перерізу 

кулі площиною, віддалину від центра на 3n см. 

Відповідь: 16πn² cм²                        

2. Куля радіуса n√2 см дотикається до всіх сторін 

прямокутного трикутника з катетами 3n см і 4n см.  

Знайдіть відстань від центра кулі до площини трикутника. 

Відповідь: n.                                            
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3. У кулі радіуса r проведено великий круг і переріз 

площиною, яка має з великим кругом тільки одну спільну точку й 

утворює з ним кут α. Знайдіть площу перерізу. 

Відповідь: πr²cos²α. 

 

V. Підсумок уроку. 

 

1. Які з тверджень правильні, а які неправильні: 

а) якщо точка віддалена від центра кулі на відстань більшу 

радіуса кулі, то вони не належать кулі; 

б) якщо точка віддалена від центра сфери на відстань, меншу 

радіуса кулі, то вони не належать кулі; 

в) якщо точка віддалина від центра кулі на відстань, меншу 

радіуса кулі, то вона не належить кулі; 

г) якщо точка віддалена від центра сфери, то вона не 

належить сфері; 

д) центр сфери належить сфері; 

е) всі точки кулі віддалені від її  центра на відстані, що 

дорівнює радіусу кулі? 

   

2. Самооцінка роботи учнів на уроці: 

а) чи задоволений своєю роботою; 

б) що треба повторити; 

в) яку допомогу бажає отримати від вчителя по даній темі? 

 

VI. Домашнє завдання: 

Вивчити доведення теорем з § 27Виконати: обов’язково № 

№1029, 1032, за бажанням  №   1053, 1055, якщо зможете № 1057. 

 

(Учні розділити на 3 групи. Кожній групі підготувати міні 

презентації  і опорний конспект щодо комбінацій многогранників і 

тіл обертання). 
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БЛОК 4 
 

ТЕМА: Розв’язування задач на знаходження елементів циліндра, 

конуса та кулі. Залікова робота. 

 

МЕТА: Розвинути вміння відтворювати основні ідеї навчального 

матеріалу: виділяти суттєві ознаки основних понять, 

конкретизувати їх. Перевірити обсяг знань, правильність, глибину, 

усвідомленість, оперативність мислення, вміння застосовувати 

знання при розв’язуванні задач. Активізувати діяльність учнів 

 

Тип уроку: урок формування та корекції навичок; 

 

ОБЛАДНАННЯ: картки, кросворд, тестові завдання, ножиці, 

клей, різнокольоровий папір. 

 

ХІД УРОКУ 

І. Організаційний етап. 

Учнівський колектив ділиться на пари: 

1. DB+DH. Учень лідер та учень з низьким показником 

творчого мислення (DB – дуже високий; DH – дуже низький). 

2. В+С. Учень з високим показником творчого мислення та 

учень із середнім показником творчого мислення. 

 

ІІ. Етап перевірки знань та вмінь учнів. 

Мета: перевірити знання і вміння учнів оперувати основними 

властивостями елементів тіл обертання. Оперативний контроль та 

корекція знань та вмінь учнів.  

Розв’язування кросворду (індивідуальна робота; потім 

взаємоперевірка в парах – учитель читає відповіді – учні 

перевіряють.) 
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Кросворд. Тіла обертання. 

                                         

                                  

                                                     

                                                                

                      

 

 

 

                            

 

 

 

                            

 

 

 

 

 

По горизонталі:  

1. Перпендикуляр, опущений з вершини конуса на площину 

основи (висота). 

2. Площина, що проходить через твірну циліндра паралельна 

до осьового перерізу (дотична). 

4. Переріз циліндра площиною (круг). 

5. Відрізок, що з’єднує дві точки сфери і проходить через 

центр сфери (діаметр). 

6. Тіло, що складається з усіх точок простору, що знаходяться 

на відстані не більшій за дану (куля). 

9. Межа кулі (сфера). 

 

По вертикалі: 

3. Переріз конуса площиною (круг). 

 

1    8   

  

   3  

 5       

11    6    

2 10        

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

4 7    

 

  

   

 

 

 

9     
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7. Тіло, що складається з круга і точки, що не належить 

площині круга, та відрізків, що з’єднують дану точку з точками 

круга (конус). 

8. Відрізок, що з’єднує вершину конуса з точками кола 

основи (твірна). 

10. Переріз циліндра площиною, що проходить через його 

вісь (осьовий). 

11. Тіло, що складається з двох кругів, що суміщаються 

паралельним перенесенням та відрізків, що з’єднують відповідні 

точки цих кругів (циліндр).  

 

Математичний диктант (тестування за допомогою 

комп’ютера.) 

Виберіть правильний варіант відповіді. 

 

 

Варіант I (виконати малюнок) 

1. Радіус основи конуса дорівнює 3 см, висота 4 см. Знайдіть 

твірну конуса: 

а) 25 см; б) 3 см; в) 4см;  г) 5 см. 

2. Діагональ осьового перерізу циліндра дорівнює 20 см, а 

висота – 12 см. Знайти радіус основи циліндра: 

а) 12 см;  б) 16 см; в) 8 см; г) 20 см. 

3. Дано кулю з центром у точці О і радіусом 5 см. Точки 

М,N,K належать великому кругу кулі, MN – діаметр. Правильним 

твердженням буде: 

а) MN = 10 см; б) KN = 5 см; в) MN ‹ 10 м; г) МК = 10 см. 

 

Варіант II (виконати малюнок) 

1. Знайдіть радіус основи конуса, якщо його висота дорівнює 

8 см, а твірна – 10 см. 

а) 6 см; б) 36 см; в) 12 см;  г) 2 см. 

2. Радіус основи циліндра дорівнює 3 см, висота – 8 см. 

Знайдіть діагональ осьового перерізу циліндра. 

а) 16 см; б) √3 см; в) 100 см; г) 10 см. 
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3. Дано кулю з центром у точці О і радіусом 2 см. Площина α 

дотикається до кулі в точці К, а точка S – інша точка площини α. 

Правильним твердженням буде: 

а) ОК › 2 см;  б) ОК = ОS; 

в) OS = 2 см;  г) ОК ┴ α.  

 

Протягом 2-3 хвилин проводиться взаємоперевірка з 

наступною звіркою з правильними відповідями, записаними 

заздалегідь. 

 

ІІІ. Самостійна діяльність учнів (робота в групах) 

Вчитель – організатор навчального процесу.  

Завдання учня з ДВ не лише знайти розв’язок завдання, а й 

пояснити та навчити учня з ДН розв’язувати запропоноване 

завдання для того, щоб він зміг осмислити і відтворити етапи 

розв’язування аналогічного завдання. Право захищати розв’язання 

надається лише слабкому учню.  

В учнівській групі В+С проводиться колективна робота з 

пошуку розв’язку завдань. Право захищати розв’язання має кожен 

із членів мікро колективу, враховується лише бажання учня. 

 

Завдання 

1. Осьовим перерізом циліндра з радіусом основи 4 см. є 

прямокутник, площа якого 40 см2. Знайдіть периметр осьового 

перерізу. 

2. Висота циліндра дорівнює 5см. На відстані 4 см. від його 

осі проведено переріз, перпендикулярний до основ циліндра. 

Знайдіть радіус основ циліндра, якщо діагональ перерізу дорівнює 

13 см. 

3. Через дві твірні конуса проведено площину, яка перетинає 

основу конуса по хорді, що має довжину 8 см. Хорда відтинає від 

кола основи кут 600. Площа отриманого перерізу дорівнює 32 см2. 

Знайдіть кут між площиною перерізу і площиною основи конуса. 

4. Точка М площини, дотичної до сфери в точці А, з’єднана з 

центром сфери О. Відрізок МО перетинає сферу в точці К. Чому 
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дорівнює довжина відрізка,  МК,   якщо радіус сфери АО дорівнює 

3 см, а відрізок АМ дорівнює 4 см? 

Під час відповідей учнів ДН і С рівнів, учні групуються у групи 

ДВ + В рівень і виконують додатково завдання на індивідуальній 

картці, за вибором.  

 

Індивідуальна робота. 

 

Задача 1. 

Через вершину конуса проведено площину, що перетинає 

основу по хорді, яку видно з центра основи під кутом β, а з 

вершини – під кутом α. Знайти площу перерізу, якщо радіус основи 

конуса дорівнює R. 

 

Задача 2. 

Паралельно осі циліндра проведено площину. Вона перетинає 

основу по хорді, яка  стягує дугу 2α. Діагональ перерізу утворює з 

площиною основи кут β, а  його площа дорівнює S. Визначте 

площу основи циліндра. 

 

Задача 3. 

Куля, радіус якої має довжину 5дм, дотикається до всіх  

сторін ромба із стороною 6дм. Відстань від площини ромба до 

центра    кулі дорівнює 4дм. Знайти площу цього ромба. 

(Розв’язування задачі учень здає на окремому аркуші. 

Максимальна оцінка – 11 балів.) 

 

 

ІV. Підсумок уроку. 
Кожен учень заповнює індивідуальну картку. 

Прізвище, ім’я 

 
№п/п Вид завдання Кількість балів 

1. Розминка (розгадування кросворду) Мах  11 

2. Тестування Мах  12 

3.     Розв’язування завдань в групах:  
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 самостійне виконання 

 групове виконання  

 технічне відтворення розвязування 

2б задача 

1б 

0,5б 

4. Зауваження з приводу порушення дисципліни -1б 

5.  Самооцінка діяльності учня на уроці  

6. Оцінка учителя  

 

 

Протягом уроку учень може отримати декілька оцінок, 

враховуючи складність завдання. 

Пункт №5 – пункт, що допоможе учителю зрозуміти 

психологічний стан учня на уроці. Занижена самооцінка надасть 

інформацію вчителю про тривожність учня на уроці або про 

байдужість дитини до себе, до навчання, до предмета.  

 

V. Домашнє завдання. 

ПИСЬМОВО: виконати  малюнки до тексту,  скласти 

опорний конспект параграфа;  виконати тести (ст.№ 218) 

 

 

БЛОК 5 
 

ТЕМА. Вписана і описана призми; вписана і описана піраміди; 

вписані многогранники в кулю та описані навколо кулі. 

 

МЕТА: ознайомити учнів з поняттям призми вписаної в циліндр, і 

призми, описаної навколо циліндра; формувати поняття 

піраміди, вписаної в конус; площини, дотичної до конуса; 

піраміди, описаної навколо конуса; формувати навички 

побудови зображень вписаних та описаних 

многогранників.  

 

ОБЛАДНАННЯ: таблиці, презентація до теми; комп’ютер. 

 

ТИП УРОКУ: засвоєння нових знань. 
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ХІД УРОКУ 

 

I. Організаційний момент. 

Повідомлення теми і завдань уроку. Поділ класу на три групи.  

II. Актуалізація опорних знань. 

Групи жеребкуванням вибирають номера карток для усної 

відповіді на запитання до матеріалу параграфа. 

Інтерактивна форма: групова. 

Інтерактивна технологія: «Акваріум». 

 

Картка №1 

1. Який многокутник називається описаним навколо кола? 

2. Навколо яких многокутників можна описати коло? 

3. Яку призму називають вписаною в циліндр? 

4. Які властивості має призма, вписана у циліндр? 

5. Яку площину називають дотичною до циліндра? 

6. Яку призму називають описаною навколо циліндра? 

7. Які властивості має призма, описана навколо циліндра? 

Картка №2 

1. Чи довільний многокутник можна вписати в коло? 

2. Який многокутник називається вписаним у коло? 

3. Яка піраміда називається вписаною в конус? 

4. Яку площину називають дотичною до конуса? 

5. Яку піраміду називають описаною навколо конуса? 

6. Які властивості має піраміда, вписана в конус? 

7. Які властивості має піраміда, описана навколо конуса? 

Картка №3 

1. Яка площина називається дотичною до кулі? 

2. Який многогранник називається вписаним у кулю? 

3. Який многогранник називається описаним навколо кулі? 

4. Де лежить центр кулі, описаної навколо правильної 

піраміди? 

5. Де лежить центр кулі, вписаної в правильну піраміду? 

6. Де лежить центр кулі, описаної навколо призми? 

7. Де лежить центр кулі, вписаної у прямокутну призму? 
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Після вибору картки учні групи сідають у центр класу 

(«Акваріум»). Ця група читає завдання у голос,обговорює його за 3-

5 хвилин, доходить до спільної думки, та виконує відповідні 

малюнки на дошці; розв’язує задачі відповідного пункту. 

Учні інших груп, що знаходяться зовні «Акваріуму», 

слухають, не втручаючись у хід обговорення. По закінченні 

відведеного часу група повертається на свої місця.  

Учитель: (бесіда 2-3 хвилини) 

 Чи погоджуєтеся ви з відповідями групи? 

 Чи були ці відповіді достатньо підкріплені малюнками? 

 Чи розв’язання задачі та її пояснення достатньо зрозумілі? 

Після бесіди місце в «Акваріумі» займає інша група та 

обговорює запитання вибраної картки. 

Наприкінці обговорення теоретичного матеріалу учні 

узагальнюють розглянутий матеріал із допомогою вчителя, 

вибирають найкращий опорний конспект, що готували учні дома; 

оцінюють разом з учителем роботу кожного учня в «Акваріумі». 

Критерії оцінювання: 

 активність учня; 

 повнота відповідей; 

 правильність відповіді. 

Кожна група має картку оцінювання кожного члена групи.( 5 

- бальна шкала) 

 

№ 

п/п 

Прізвище 

Ім’я 

Запитання Середній 

бал 1 2 3 4 5 6 7 

1          

2          

3          

4          

 

IV. Розв’язування задач з поетапним закріпленням нових знань 

та вмінь. 
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Колективна робота 

Задача №1. 

Правильна чотирикутна призма вписана в циліндр. Радіус 

основи і висота циліндра відповідно дорівнюють 6 см і 5 см. 

Знайдіть:  

а) діагональ основи призми; 

б) сторону основи; 

в) кут нахилу діагоналі бічної грані до площини основи; 

г) кут нахилу діагоналі призми до площини основи; 

д) площу бічної поверхні призми; 

е) площу осьового перерізу циліндра. 

Відповідь :  а) 12 см; б) 6√2 см; в) arctg
26

5
; г) arctg

12

5
;   

д)120 2 см2;    е) 60 см2  

 

Задача №2. 

Бічне ребро правильної чотирикутної піраміди, описаної 

навколо конуса, дорівнює l, а плоский кут при вершині піраміди - 

2α. Знайдіть :  

а) твірну конуса; 

б) сторону основи піраміди; 

в) радіус основи конуса; 

г) висоту конуса; 

д) площу бічної поверхні піраміди. 

Відповідь:  а) lcosα ; б) 2lsinα; в) lsinα; г) l 2cos  ;  д) 2l2sin2α 

 

Задача №3. 

У кулю, радіус якої 5 см, вписано правильну чотирикутну 

піраміду з висотою 8 см. Знайти бічне ребро піраміди. 

 

Робота в парах. 

Кожна пара учнів отримує картку з двома задачами. Учні 

розв’язують по одній з них на вибір; пояснюють умову, малюнок і 

хід розв’язання сусіду за партою. Учитель перевіряє в ході уроку 

роботу учнів у кількох парах. 
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Картка №1. 

1. Правильна трикутна призма вписана в циліндр. Діагональ 

бічної грані призми дорівнює d і утворює кут α з бічним ребром. 

Знайдіть : 

а) сторону основи; 

б) твірну циліндра; 

в) радіус основи циліндра; 

г) площу осьового перерізу циліндра; 

д) площу бічної поверхні призми; 

е) площу основи циліндра.  

2.Задача   Апофема правильної шестикутної піраміди 

дорівнює а, а двогранний кут при основі – α. Знайдіть радіус 

основи конуса вписаного в піраміду.  

 

Картка №2. 

1. У правильну чотирикутну призму вписано циліндр. 

Діагональ призми l утворює з основою призми кут α. Знайдіть :  

а) висоту циліндра; 

б) діагональ основи призми; 

в) радіус циліндра; 

г) площу основи циліндра; 

д) площу діагонального перерізу призми; 

е) площу осьового перерізу циліндра. 

2. Задача У конус, осьовий переріз якого – прямокутний 

трикутник, вписано правильну чотирикутну піраміду. Знайдіть 

відношення бічного ребра до сторони основи піраміди. 

 

V. Підсумок уроку. 

 

1. Які твердження використані під час розв’язування задач за 

картками? 

2. Вкажіть властивості вписаних і описаних многогранників. 

3. Які особливості побудови вписаних і описаних 

многогранників? 
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VI. Домашнє завдання. 

Вивчити § 28. 

Повторити : формули вписаних і описаних кіл навколо 

многокутників; формули площ трикутників через радіуси 

вписаного і описаного кіл. 

Письмово: ДВ, В- №1104;1093, С - №1087,1091; ДН-

№1083,1085. 

 

Блок №6 
Урок №1 

Тема. Тіла обертання. 

Мета: систематизувати знання учнів про тіла обертання; 

вдосконалити вміння учнів розв’язувати задачі на 

знаходження  площ поверхонь,висот , радіусів перерізів 

куль;розвивати інтерес до математики; виховувати 

впевненість у власних знаннях та діях; стисло та 

переконливо аргументувати свої думки. 

Тип уроку: застосування знань, умінь і навичок. 

Обладнання: презентація до уроку, моделі фігур, слайди, таблиці, 

картки. 

Епіграф: «Не досить оволодіти премудрістю, потрібно також, 

уміти користуватися нею.» 

Цицерон 

Хід уроку. 

 

І. Організаційна частина. 

Сьогодні на уроці перевіримо знання під час опитування, 

пам’ятаючи, що «знання – це найцінніша ноша.» Потім потренуємо 

мозок - будемо розв’язувати задачі. 

 

ІІ. Перевірка  домашнього завдання. 

«Математичний сюрприз» 

Розв’язування домашніх задач записані на картках (кожну 

задачу записано частинами розв’язку на окремих листках).Усі 

картки перемішані. Кожна з трьох груп(1, 2 , 3 ряди) отримує набір 
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карток у конверті. Протягом однієї хвилини учні повинні  

відновити порядок дій до кожної задачі. На зворотному  боці 

карток написані букви, які утворюють слово(назву тіла обертання).   

 

ІІІ. Актуалізація  опорних знань. 

Використовуючи утворені слова, учні дають означення  та 

характеристику тіла. 

«Інтелектуальна розминка» 

Тестові завдання із взаємоперевіркою( два учні біля дошки). 

І варіант 

1.Яке тіло утворюється внаслідок обертання прямокутника 

навколо: 

а) однієї із сторінок; (прямий круговий циліндр);  

б) діагоналі(тіло, що є обертанням прямих кругових конусів) 

в) прямої, що ІІ стороні, але не перетинає 

прямокутник?(математична модель труби) 

2. Обертанням якої фігури і навколо якої осі можна одержати 

фігуру, формулу якої має: 

а) круглий загострений олівець;(прямокутної трапеції 

навколо більшої основи). 

б) склянка; (різниці двох рівнобічних трапецій навколо 

спільної осі симетрії). 

3. Якщо осьовий переріз циліндра – квадрат площа якого 

дорівнює 100 см2, то площа основи циліндра дорівнює: 

а) 50 см2; б) 50  см2 ; в)25 см2 ; г). 25  см2. 

4. Якщо радіус основи  конуса дорівнює R, твірна – l, то 

висота конуса дорівнює: 

а)  ; б)  ; в)  ;г)   .  

5. Якщо радіус кулі 15 см, а точка А знаходиться від циліндра 

кулі на відстані 20 см то точка А лежить: 

а) всередині кулі;        б) на поверхні кулі;        в) поза кулею;        

г) визначити не можливо. 

 

ІІ варіант 

1. Тілом обертання якої  геометричної фігури є: 
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а) півкуля; (чверті круга) 

б) довільний кульовий сегмент;(кругового сегмента) 

в) кульовий сектор (кругового сектора,відповіді не 

однозначні). 

2. Обертанням  якої  фігури і навколо  якої осі можна 

одержати фігуру, форма якої має:  

а) глиняна миска. (Різниця двох рівнобічних трапецій навколо 

спільної осі симетрії) 

Б) дзеркальна поверхня прожектора.(частини параболи 

навколо осі симетрії). 

3. Якщо осьовий переріз циліндра – квадрат, периметр якого 

дорівнює 16 см, то площа основи циліндра дорівнює: 

а) 8 см2;     б) 8 см2;     в) 4  см2;    г)  4 см2. 

4. Якщо радіус основи конуса дорівнює R, а висота H, то 

твірна дорівнює: 

а) ; б) ; в) ; г) . 

 

5. Якщо радіус кулі дорівнює  15 см, а точка А знаходиться  

від центра кулі на відстані 10 см, то точка А лежить: 

 

ІІІ. Мотивація 

На наступному уроці ви покажете свої знання та вміння їх 

застосовувати під час написання контрольної роботи. Отже, на 

цьому уроці ми будемо готуватися до контрольної роботи. 

IV. Застосування знань, умінь і навичок. 

Робота  в  группах. 

Конкурс «Хто швидше» 

(Розв’язування задач  усно за готовими малюнками. Задачі 

пропонуються одночасно обом командам. Відповідає та, яка 

швидше знайшла відповідь. Після  розв’язування задач учень групи 

(командир) оцінює учнів, та виставляє оцінки. 

Задача 1 

В осьовому перерізі конуса R – радіус конуса, H – висота, ℓ – 

твірна, α- кут нахилу твірної до площини основи, β – кут між 

твірною та висотою. 
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а) Знайти площу  бічної поверхні за R, α. 

б) Знайдіть площу бічної поверхні за ℓ та β. 

в) Знайдіть площу основи за ℓ та β 

г) Знайдіть площу основи за H та ℓ.  

 

Задача 2  

На зображенні розгортки бічна поверхня циліндра d – 

діагональ цієї розгортки, H – висота циліндра, С – довжина кола 

основи,  α- кут між діагоналлю розгортки та висотою циліндра. 

а) За відомими d і α знайти площу бічної 

поверхні циліндра. 

б) За відомими Н і С знайти повну поверхню 

циліндра. 

в) За Н і α знайти площу бічної поверхні. 

 

Задача 3 

Діагоналі осьового перерізу циліндра  взаємно 

перпендикулярні. Периметр перерізу дорівнює  8а. Знайти  площу 

бічної поверхні. 

 

Інтерактивна вправа «Акваріум» 

Учні об’єднуються в групи по 5-6 осіб (4 групи). 

Групи гомогенні. Першою для обговорення і розв’язування 

задачі займає місце в центрі  група з початковим і середнім рівнем  

навчальних досягнень. 

Класу пропонується задача середнього рівня. 

Задача 1.  

Твірна конуса утворює з площиною основи кут  60°. 

Обчислити площу осьового перерізу конуса, якщо площа його 

основи 36  см2. (36  см2) 

(Наступною місце в «Акваріумі» займає група із середнім і 

достатнім рівнями  навчальних досягнень. Класу пропонується 

задача достатнього рівня.) 
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Задача 2. 

Паралельно осі  циліндра проведено площину. Вона 

перетинає основу по хорді, яка  стягує дугу 2α. Діагональ перерізу  

утворює з площиною основи кут β, а його площа дорівнює S. 

Визначте площу основи циліндра. 

(Останньою займає місце в «Акваріумі» група з високим 

рівнем навчальних досягнень. Класу пропонується задача 

підвищеного рівня.) 

 

Задача 3. 

Основою прямої призми є прямокутний трикутник, катети 

якого дорівнюють 6 см і 8 см. Висота призми дорівнює 32 см. 

Обчислити радіус кулі, описаної навколо призми. 

 

V. Підсумок уроку. 

Кожна група аналізує і оцінює свою роботу на уроці, 

підводить підсумок. 

Рефлексія. Як ви вважаєте, на скільки відсотків ви 

працювали на уроці? 

 

VІ. Домашнє завдання. 
Повторити §28. 

 

Урок №2. 

 

Тема. Контрольна робота «Тіла обертання». 

(тематичний залік) 

Мета: перевірити рівень навчальних досягнень учнів з  даної теми. 

 

Хід уроку. 

І. Організаційна частина. 

Із завданнями до тематичного заліку учні познайомилися на 

початку вивчення теми, тому теоретичні питання вони можуть 

здавати під час вивчення теми і одержувати  консультації до вправ 

практичного змісту. Під час тематичного заліку учні повинні 
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висвітлити  три теоретичних питання і виконати один із варіантів. 

Для написання роботи на високий рівень обов’язковим є питання 

на доведення. 

 

Тематичний залік з теми  «Тіла обертання». 

 

Рівень А 
Теоретичні питання  

1. Яке геометричне тіло  називається  циліндром? Що таке 

основа циліндра (твірна,висота, вісь, радіус основи)? Зробити 

відповідний малюнок. 

2. Яке геометричне тіло називається кулею?  Що таке сфера?  

Різниця між кулею і сферою. Що таке радіус (діаметр) кулі?  

Зробити малюнок. 

3. Розкажіть про перерізи циліндра площиною, паралельною 

осі.  Зробіть відповідний малюнок. 

4. Розкажіть про перерізи кулі площиною. Зобразіть 

діаметральний переріз кулі. 

5. Розкажіть про перерізи циліндра площиною,  паралельною 

основі.  Зробіть відповідний малюнок. 

6. Розкажіть про не діаметральний переріз кулі площиною. 

Зобразіть переріз, що знаходиться на  відстані h від центра кулі. 

7. Яке геометричне тіло називається конусом?  Що таке основа 

конуса (твірна, висота, вісь, вершина, радіус основи)?  Зробіть 

відповідний малюнок. 

8. За якими формулами обчислюється площа діаметрального 

перерізу кулі?  Не діаметрального перерізу? 

9. Розкажіть про перерізи конуса площиною, що містить його  

вісь. Зробіть відповідний малюнок. 

10. Розкажіть про види симетрії кулі. Поясніть сказане на 

моделі. Малюнку. 

11. Розкажіть про перерізи конуса площиною, паралельною 

основі.  Зробіть відповідний малюнок. 
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12. Яка площа називається дотичною до кулі?  Як ця площина 

розміщена по відношенню до відповідної сфери?  Зробіть 

схематичний малюнок.  

13. Що таке зрізаний конус?  Що таке  його основи (висота, 

твірна, вісь)? Зробіть відповідний малюнок. 

14. Який многогранник називається вписаним у кулю ( 

описаним навколо кулі)? 

Задачі 

Варіант 1 

1. Осьовим  перерізом конуса є правильний трикутник. Твірна 

конуса дорівнює 6  см. Обчислити висоту конуса. 

2. Обчисліть радіус кулі, якщо площа її діаметрального 

перерізу 36  см2. 

3. В циліндрі на відстані 8 см від його осі і паралельно їй   

проведено переріз,   діагональ якого дорівнює 13 см. Обчислити 

висоту циліндра, якщо радіус його основи дорівнює 10 см. 

4. Точка М поверхні кулі віддалена від двох діаметрально 

протилежних точок кулі  А і В на 12 см і 5 см       (по прямій).  

Який радіус цієї кулі? 

 

Варіант 2 

1. Осьовим перерізом конуса є правильний трикутник, висота 

якого дорівнює 2  см. Обчислити  довжину основи конуса. 

2. Обчисліть діаметр кулі, якщо довжина кола діаметрального 

перерізу 24  см. 

3. В циліндрі паралельно його осі і на відстані 6 см від неї 

проведено переріз, площа якого 160 см2. Обчислити висоту 

циліндра, якщо радіус його основи дорівнює 10см  

4. На дотичній площині до сфери взято точку М і з’єднано з 

центром  сфери О. Відрізок МО  перетнув  сферу у точці К. Знайти 

довжину відрізка МК. 
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Варіант 3 

1. Осьовим перерізом циліндра є квадрат. Площа основи 

циліндра дорівнює 36  см2.  Обчислити  висоту циліндра. 

2. Знайдіть радіус кулі, вписаної в куб з ребром 6 см. 

3. В основі конуса проведена хорда, довжина якої дорівнює 

50 см. Ця хорда віддалена від вершини конуса на 60 см. Обчислити 

радіус конуса,  якщо його висота дорівнює 52 см. 

4. У кулі радіусом 10 см проведено не діаметральний переріз  

на відстані 8 см від центра кулі.  Знайдіть площу  цього перерізу. 

 

Задачі. 

Варіант 1 

1. Катети прямокутного трикутника мають довжини 30 см і 40 

см. На якій відстані від площини цього трикутника міститься центр 

сфери радіуса 65 см , якщо сфера проходить через всі вершини 

трикутника? 

2. Через вершину конуса проведено площину, що перетинає 

основу по хорді, яку видно з центра  основи під кутом β, а з 

вершини -  під кутом  α. Знайти площу перерізу, якщо радіус 

основи циліндра дорівнює R.  

3. У кулю, радіус якої 5 см , вписано правильну чотирикутну 

піраміду з висотою 8 см. Знайти бічне ребро піраміди. 

4. Навколо правильної трикутної призми описано циліндр. 

Діагональ бічної грані призми дорівнює d і утворює з площиною 

основи кут α. Визначте висоту та радіус цього циліндра. 

 

Варіант 2 

1. Куля, радіус якої  5 дм, дотикається до всіх сторін ромба із 

стороною 6 дм. Відстань від площини ромба до центра кулі 

дорівнює 4 дм. Знайти площу цього ромба. 

2. Через вершину конуса, радіус якого R, проведено площину 

під кутом α  до площини основи.  Ця площина відтинає від кола 

основи дугу 2α. . Знайти висоту конуса. 
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3. Основою прямої призми є прямокутний трикутник,    катети 

якого дорівнюють 3 см і 4 см. Висота призми дорівнює 24 см. 

Обчислити радіус кулі, описаної навколо призми. 

4. У циліндр вписано правильну чотирикутну призму. 

Діагональ призми утворює з площиною основи кут  α. Визначити 

площу повної поверхні призми, якщо радіус циліндра дорівнює R. 

 

Варіант 3 

1. Куля дотикається до всіх сторін трикутника, які дорівнюють  

15 см, 12 см, 9 см. Радіус кулі дорівнює       12,5 см. Знайти 

відстань від центра кулі до площини цього трикутника. 

2. Через вершину конуса, висота якого дорівнює H, проведено 

площину під кутом β до площини основи. Знайти довжину хорди, 

по якій площина перетинає основу, якщо кут між твірними 

перерізу – 2β. 

3. У пряму призму, основою якої є прямокутний трикутник з 

катетами  5 см і 12 см, вписано кулю. Обчислити площу повної 

поверхні цієї призми. 

4. Навколо циліндра описана правильна трикутна призма. 

Діагональ її бічної грані утворює з площиною основи кут  α. 

Визначити площу повної поверхні призми, якщо радіус циліндра 

дорівнює R. 

 

Блок №7 
 

Тема. Підсумкове повторення з теми «Тіла обертання». 

Мета: закріпити в учнів теоретичні знання з теми,  показати  

можливість застосування їх у практичній діяльності 

людини; розвивати вміння  аналізувати, порівнювати і 

робити висновки; виховувати увагу, працелюбність.                                

Тип уроку: урок – практикум . 

Обладнання: презентація до уроку, моделі фігур, слайди, таблиці 

– схеми з умовами задач, картки. 
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Епіграф:  «Розум полягає не тільки в знаннях, але й у вмінні 

застосовувати ці знання.» 

Арістотель 

 

Хід уроку. 

І. Організаційна частина. 
Оголошується тема і форма проведення уроку. 

ІІ. Перевірка  диференційованого домашнього завдання  

«Із глибини століть». 

Клас заздалегідь поділено на групи за назвами: «Циліндр», 

«Конус», «Куля». Кожна команда готувала історичне повідомлення 

про певну геометричну фігуру, хто з математиків досліджував 

властивості даної фігури, де в навколишньому середовищі  вони 

зустрічаються. 

ІІІ.  Актуалізація опорних знань. 

Гра « О щасливчик» 

Завдання №1 (1б) 

За якою формулою визначають площу круга? 

а) S=πD2 ;                   

б) S=πR2;                     

в) S=2πR;                

г) S= πR2H. 

 

Завдання №2 (2б) 

На якому з малюнків зображено осьовий переріз конуса? 
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Завдання №3 (2б) 

Знайти висоту зрізаного конуса: 

 

а)   2R;        

б)   r-R ;        

в)   R –r;        

г)   R2-r2. 

 

 

Завдання №4 (3б) 

Чому дорівнює твірна зрізаного конуса 

  

а) 10;          

б) 100;       

в)  ;       

г) 8. 

 

 

Завдання №5 (2б) 

Яка з фігур утворюється в результаті  обертання навколо 

прямої α фігури АВСD. 

а) циліндр;  

б) піраміда;  

в) зрізаний конус;  

г) тіло, що складається з двох 

зрізаних конусів;  

д) інша. 

 

Усні вправи 

Знайти геометричне місце: 

а) точок, рівновіддалених від двох твірних циліндра; 

б) точок, рівновіддалених від трьох твірних циліндра; 

в) назвати елементи  кола і зобразити їх в еліпсі. 
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ІV. Розв’язування  вправ. Робота в групах. 

І група 

Самостійна робота 

1. Зобразити фігуру, отриману в результаті обертання відрізків 

навколо осі: 

а) перпендикуляр  до нього і  такої, що проходить через один 

із його кінців; 

б) не перпендикуляр до нього і такої, що проходить через 

один з його кінців. 

(Перевірка – пояснення біля дошки).  

ІІ група 

Самостійна робота. 

Рівносторонній трикутник обертається навколо: 

а) висоти;  

б) сторони;            

в) прямої, паралельної до висоти, яка проходить - через  його 

вершину; 

Зобразити в кожному випадку отримане тіло обертання. Чи є 

воно для вас відомим?         

Практична робота. 

Знайти площу бічної поверхні заданої моделі циліндра, 

конуса, кулі. 

(Перевірка – називають відповіді). 

Задача 
 

Дано: АВ = а,   ASB = α ,  

 AOB = β. 

Знайти: S повної поверхні. 
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(Перевірка – розв’язання готується біля дошки). 

 

ІІІ група 

Самостійна робота 

Трапеція: 

а) прямокутна; 

б) рівнобічна – обертається навколо кожної із своїх сторін. 

Зобразити отримані тіла обертання. Комбінаціями яких відомих 

для вас тіл вони є? 

(Перевірка – колективно з учителем – комп’ютер). 

Практична робота  

Цеглина розмірами 250х120х65 мм має 19 отворів діаметром 

по 16 мм кожний. Визначити поверхню цеглини. 

(Перевірка – відповідь звіряється на комп’ютері). 

Задача. 

 

Дано: АS = BS = ℓ,   AOB = β, 

  ASB = α.  

Знайти: S поверхні конуса. 

 

 

 

 

(Перевірка – пояснення учнем біля дошки). 

Колективна робота. 

(Розв’язування прикладної задачі; задачі на дослідження). 

 

Задача №1 

На столі стоїть на половину заповнена рідиною закрита 

циліндрична посудина, висота якої Н дорівнює діаметру основи. 

Знайдіть площу вільної поверхні рідини, якщо посудину розміщено 

горизонтально.   ( Н2) 
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Задача №2 

Скільки шкіри потрібно для виготовлення м’яча  з діаметром 

0,3 м, якщо відходи матеріалу становлять 10%. 

 

Задача №3 
Скільки жерсті витрачено на виготовлення 10 відер,висота 

кожного з яких дорівнює 42 см, а діаметр основ 28 і 24 см? (На шви 

і відходи йде 12% матеріалу). 

 

Задача №4 

Як знайти площу  бічної поверхні циліндра (конуса), якщо 

радіус його основи збільшити вдвічі, а висоту зменшити вдвічі? 

 

V.Підсумок уроку.  
Командир групи оцінює роботу кожного члена групи. Члени 

групи відповідають на запитання: «Чого вони досягли сьогодні на 

уроці.» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               


