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У посібнику подано розробки уроків з геометрії (7 

клас) по темі «Трикутник та його елементи» із 

застосуванням інтерактивних методів навчання. 

Інтерактивне навчання – це, насамперед, діалогове 

навчання, в ході якого здійснюється взаємодія учня й 

учителя. Дана розробка допоможе учителю створити 

комфортні умови навчання, за яких учень відчуває свої 

успіхи, підвищення свого інтелектуального рівня, що 

робить процес навчання більш продуктивним. 

Посібник рекомендований вчителям математики. 
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Урок 1 

Тема: ТРИКУТНИК ТА ЙОГО ЕЛЕМЕНТИ 

Мета: на базі отриманих раніше знань про трикутник сформувати геометричне 

поняття «трикутник», «сторона трикутника», «вершина трикутника», «кут 

трикутника», «периметр трикутника»; навчити називати елементи трикутника, 

записувати формулу периметра трикутника, розв’язувати задачі, застосовуючи 

формулу периметра трикутника; розвивати логічне мислення, уміння правильно 

висловлювати свою думку; виховувати культуру геометричної мови, інтерес до 

предмета. 

Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу. 

ХІД УРОКУ 

І. Організаційний момент 

ІІ. Оголошення теми та мети уроку 

Учитель: Сьогодні, ми з вами, розпочинаємо вивчати нову, дуже цікаву 

тему. Кожен з вас вже переконався, що геометрія — надзвичайно захоплюючий 

предмет. Він нам дарує змогу мислити просторово, уявляти всі навколишні 

предмети чітко та розважливо. І щоб ми змогли записати тему нашого уроку, 

вам потрібно продемонструвати ваше вміння швидко та правильно відповідати 

на запитання. Отож переходимо до розв’язування кросворду. 

Учні розв’язують кросворд, в якому з’являється тема уроку - 

«ТРИКУТНИК». 

   1 Т Е О Р Е М А   
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 2 Г Р А Д У С  

Т У П И Й  

4 К У Т И  

5 С У М І Ж Н І  

6 М А Т Е М А Т И К А  

7 Л І Н І Й К А  

8  П Р Я М И Й  

9 К О С И Н Е Ц Ь 
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Питання до кросворду: 

1. В геометрії її доводять. 

2. Одиниця вимірювання кутів. 

3. Кут, міра якого більша за 90º, але менша ніж 180º. 

4. Вони є і в квадраті, і в кімнаті. 

5. Сума їх дорівнює 180º та вони мають спільну сторону. 

6. В сьомому вона - алгебра та геометрія, у першому -…? 

7. За її допомогою будують відрізки. 

8. Кут мірою 90º. 

9. Він допомагає побудувати прямий кут. 

ІІІ. Актуалізація опорних знань учнів. 

Учитель: Девізом нашого уроку будуть чудові слова видатного поета 

А.С. Пушкіна: «Вдохновение нужно в геометрии, 

как в поэзии». 

Учні відповідають на запитання «Що їм 

відомо про трикутник?» використовується метод 

«Мікрофон». Мікрофоном може слугувати будь 

який підручний предмет. Відповідає на запитання тільки той учень у кого в 

руках «мікрофон». 

На дошці учитель виконує креслення і задаються запитання до учнів: 

 З яких фігур складаються фігури у випадку а і б? Порівняйте їх. 

 (Учні відповідають, що обидві фігури складаються із трьох точок А, В, С і 

трьох відрізків АВ, ВС, АС, попарно з’єднуючих ці точки. Але перша фігура — 

трикутник, а друга — ні, оскільки в першому випадку три точки А, В, С не 

лежать на одній прямій, а в другому — лежать.) 
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ІV. Мотивація вивчення теми 

Історична довідка 

Трикутник — найпростіша фігура: три вершини й три сторони. Але під 

час вивчення трикутника утворилася окрема наука — тригонометрія, у якій 

метричні властивості трикутника виражаються через функції його кутів. Ця 

наука виникла на основі практичної необхідності у вимірюванні ділянок, 

складанні карт місцевості, контролюванні машин і механізмів. 

Перші відомості про трикутник та його властивості ми знаходимо в 

єгипетських папірусах, яким більше 4000 років. У них, зокрема, згадується 

спосіб знаходження площі рівнобедреного трикутника. 

Гострі й нескінченні дискусії про їх призначення ведуться з часів 

Геродота. Грецький філософ Прокл 

Діадох (бл. 410-485) вважав піраміду 

Хеопса «свого роду кам’яним 

підручником астрономії і геометрії та 

знань, які пов’язані з розливами Нілу. 

Весь цей досвід закріплювався в 

розміщенні, обрисах, написах піраміди». 

Чого тільки не знаходили у великій піраміді: число π і золотий поділ, 

числові характеристики Землі й Сонячної системи, навіть пророкування 

про кінець світу 1920 або 1922, 1936 років і так далі. 

Відкидаючи числову містику, слід визнати, що самі піраміди — 

незаперечний доказ великого запасу математичних знань, якими володіли 

древні геометри — перші зодчі. Це вони керували будівельними роботами, 

креслили плани і виконували всі необхідні обчислення. 

Через 2000 років у Стародавній Греції вивчення властивостей 

трикутника досягає високого рівня — достатньо пригадати теорему Піфагора й 

формулу Герона (які ми будемо вивчати згодом). 

V. Вивчення нового матеріалу 

План вивчення: 

1. Означення трикутника та його елементів. 
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Учитель просить учнів намалювати в зошитах трикутник і дати, на 

власний погляд, його означення. 

Трикутником називається геометрична фігура, яка складається з 

трьох точок, що не лежать на одній прямій, і трьох відрізків, які 

сполучають ці точки. 

 

2. Позначення трикутника, його елементів. 

Точки називається вершинами трикутника, а відрізки — його 

сторонами. 

АВС, ВСА, ВАС — це кути трикутника АВС. Часто їх позначають 

буквою, наприклад: А, В, С. У зображеному трикутнику напроти кута А 

лежить сторона ВС, напроти кута В — сторона АС, напроти кута С — сторона 

АВ. Сторони трикутника можна позначити малими буквами латинського 

алфавіту: а, b, с. ВС=a; АС=b; АВ=с. 

У кожному трикутнику є три сторони, три кути, три вершини. 

Позначається трикутник знаком        . 

Трикутник можна назвати        АВС,     ВСА,     САВ. 

3. Периметр трикутника, формула для обчислення периметра 

трикутника. 

Сума довжин всіх сторін трикутника — периметр 

трикутника. 

Периметр позначають буквою Р. 

РАВС=АВ+ВС+СА 

4. Види трикутників. 

Залежно від видів кутів розрізняють наступні види трикутників: 

гострокутні, прямокутні, тупокутні. 

Учні складають та записують таблицю. 
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Таблиця 1 

Трикутники 

Означення 

 

а) А, В, С – точки, що не лежать на 

одній прямій. 

б) АВ, ВС, АС – відрізки, які їх 

з’єднують 

Позначення 

АВ, ВС, АС (а, b, c) – сторони 

А, В, С (ВАС, АВС, ВСА) 

Види трикутників 

 

А, В, С — вершини трикутника. 

    АВС — гострокутний (усі кути 

гострі) 

    MNK — прямокутний (один кут 

прямий) 

    PQR — тупокутний (є тупий кут) 

 

5. Розважально-пізнавальна хвилинка (вірш про види трикутників). 

Я трикутником зовуся, 

Трьома кутами я горджуся. 

Коли вони гострі, 

тоді я - гострокутний, 

Коли один з них тупий, 

тоді я - тупокутний. 

Коли один прямий я маю, 

то прямокутним величаюсь. 

VІ. Первинне засвоєння нового матеріалу. 

Робота в групах 

Клас поділений на групи за рівнями навчальних досягнень. На 

розв’язання задачі виділяється 4-5 хвилин. Після цього лідери 
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груп захищають свою думку стосовно рішення обраної задачі. 

 

А 

середній 

рівень 

 

В ∆ АВС — АВ=ВС=АС= 5 см. 

Знайти периметр даного трикутника.  

Дати формулу для обчислення периметра. 

Визначити вид даного трикутника. 

 

Б 

достатній 

рівень 

Одна сторона трикутника в 3 рази більша за другу, а третя 

дорівнює 10 см. Периметр трикутника 54 см. 

Знайти невідомі сторони трикутника. 

Визначити вид трикутника. 

Назвати кути даного трикутника. 

 

В 

високий 

рівень 

 

Периметр трикутника дорівнює 50 см. Його сторони 

відносяться як 3:4:3. Знайти сторони трикутника.  

Визначити вид трикутника. 

Назвати даний трикутник шістьма різними способами. 

 

 

VІІ. Фізкультхвилинка. 

VІІІ. Розумово – тренувальні вправи. 

Учням пропонується декілька АНАГРАМ, які вони повинні відгадати: 

ОСТОНАР 

ИТКУ 

НИККУТТРИ 

МЕТРРИПЕ 

ДРЕБЕРІВНОНИЙ 

РІЯМЕГЕО 

ІХ. Підсумок уроку. 

Тестова робота 

1. Кут, міра якого менша 90º, називається: 
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а) розгорнутий;                 в) тупий; 

б) гострий;                         г) прямий. 

2. Оберіть  правильне твердження: 

а) периметр трикутника – це сума мір його кутів; 

б) щоб знайти сторону рівностороннього трикутника, треба його периметр 

помножити на три; 

в) периметр трикутника – це сума довжин його сторін; 

г) трикутник має два кута і три сторони. 

3. Трикутник, у якого дві сторони рівні, називається: 

а) рівнобедрений;                в) рівносторонній ; 

б) різносторонній;                г) прямокутний. 

4. Периметр рівностороннього трикутника 12 см. Його сторона дорівнює: 

а) 36 см;                          в) 3 см; 

б) 6 см;                            г) 4 см. 

5. Периметр рівнобедреного трикутника дорівнює 42 см, його основа дорівнює 

22 см. Знайдіть бічну сторону. 

а) 24 см;                         в) 64 см; 

б) 20 см;                         г) 10 см. 

6. В ∆ АВС — АВ:ВС:АС = 3:5:7. Знайдіть периметр ∆ АВС, якщо ВС = 20 см. 

а) 60 см;                в) 35 см; 

б) 30 см;                г) 300 см. 

Х. Домашнє завдання. 

Вивчити § 11, розв’язати задачі № 221 (сер.рів.), № 224 (дост.рів.), № 228 

(висок.рів.). 

Творче завдання:  

як за допомогою лінійки побудувати кут, рівний даному? 
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Урок 2 

Тема: РІВНІСТЬ ГЕОМЕТРИЧНИХ ФІГУР 

Мета: дати означення рівних фігур, рівних трикутників, за даними рівними 

трикутниками навчитися знаходити пари рівних відповідних елементів 

трикутників; застосувати означення рівності трикутників під час розв’язування 

задач; розвивати просторову уяву та логічне мислення, уміння грамотно 

висловлювати свою думку, вміння наводити приклади рівних фігур, знаходити 

по запису рівних трикутників пари рівних елементів, застосовувати означення 

рівності трикутників під час розв’язування задач; виховувати культуру 

геометричної мови, інтерес до предмету, охайно вести свої записи й виконувати 

креслення, уміння об’єктивно оцінювати свої сили. 

Тип уроку: урок засвоєння нових знань 

ХІД УРОКУ 

І. Організаційний момент 

ІІ. Перевірка домашнього завдання 

1. Гра «Знайди помилку» 

У задачі № 224 ( підручник О.С.Істер ) вчителем допущені помилки: 

 В            х+7х+(х+3)=32                     

                                                         9х=35 

 

 

 

 

         А                       х+3                  С  

Учні повинні знайти помилки, виправити їх. 

2. Опитування + усний рахунок + робота в парах 

1) Кожна пара отримує картку з двома трикутниками.  

2) Визначає вид даних трикутників, усно відповідає на 

запитання щодо даних трикутників. 

3) Інтерактивна технологія «Мікрофон» - звіт кожної 

пари щодо виконання свого завдання. 

 

 

Х 
Х-

7 
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І Варіант ІІ Варіант 

 

 

ІІІ. Оголошення теми та мети уроку 

Учні розв’язують кросворд , в якому з’являється тема уроку - «РІВНІСТЬ». 

 

1 Т Р И К У Т Н И К  

2 Р І В Н І  

3 Р І В Н О С Т О Р О Н Н І Й 

4 Р І В Н О Б Е Д Р Е Н И Й   

  5 Ф І Г У Р И  

6 С Т О Р О Н И 

 7 Г О С Т Р И Й 

8 Ш І С Т Ь 

 

Запитання до кросворду: 

1. Фігура, яку почали вивчати на попередньому уроці. 

2. Якщо два відрізка мають однакова довжину, то вони….. 

3. У трикутника всі сторони рівні. 

4. У трикутника дві сторони рівні. 

5. Іх вивчає геометрія. 

6. Іх у трикутника три. 

7. Кут, міра якого менша за 90º. 

8. Периметр рівностороннього трикутника дорівнює 18 см. Яка 

довжина його сторони? 
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Учні переглядають презентацію «Рівність геометричних фігур». Слайди 

перший та другий. Після чого записують тему уроку в зошитах. 

                           

 

На дошці з’являється мета уроку (тезісно): 

  рівність трикутників 

  відповідні елементи рівних трикутників 

  що випливає з рівності трикутників 

  як в задачі використати рівність трикутників 

  проблема, яка виникає при розв’язуванні задач. 

ІV. Вивчення нового матеріалу 

План вивчення теми: 

1. Коли два відрізки рівні? 

Якщо до точок А і В прикласти лінійку і провести лінію, то одержимо 

відрізок АВ. Той самий відрізок можна позначити ВА. Точки А і В називають 

кінцями відрізка. 

 

Будь-які дві точки можна з'єднати лише одним відрізком. Довжину 

відрізка АВ також називають відстанню між точками А і В. 

Якщо два відрізки СD і МN мають однакову довжину, то відрізки рівні. 

Це записують СD = МN. Якщо довжина відрізка АВ більша від довжини 

відрізка KЕ, це записують так: АВ > KЕ або KЕ < АВ. 
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2. Коли два кута рівні? 

Два кути називаються рівними, якщо при накладанні вони збігаються. 

Якщо сторони кутів утворені відрізками, то при рівності кутів рівність 

сторін може не зберігатися. 

Учні пригадують які види кутів вони вже вивчили. Розгорнутим кутом 

називається кут, одна сторона якого є продовженням іншої. Два кути, що мають 

спільну вершину і спільну сторону, називаються прилеглими, якщо їх 

внутрішні області не покривають одна одну. Суміжними кутами називаються 

два прилеглих кути, у яких сторони, які не збігаються, утворюють пряму лінію. 

Щоб побудувати кут, суміжний даному, треба одну з сторін даного кута 

продовжити за його вершину. Вертикальні кути — такі два кути, у яких 

сторони одного є продовженням сторін другого і вони є рівними. Вертикальні 

кути утворюються при перетині двох прямих ліній. 

 

3. Що робить токар або кравчиня, коли їм треба перевірити рівність двох 

деталей?  

Учні разом з вчителем обговорюють проблему яка поставлена перед 

ними: «Що робить токар або кравчиня, коли їм треба перевірити рівність двох 

деталей?». Використовується метод «Мікрофон», по черзі діти висловлюють 

власні думки. 

 

4. Означення: Дві геометричні фігури рівні, якщо …. 

Фігури, які можна сумістити накладанням одна на одну, називаються 

рівними. Якщо кожна з двох фігур рівна третій фігурі, то перші дві фігури рівні. 

Учні переглядають презентацію «Рівність геометричних фігур» 

Слайди з третього по сьомий: 
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5. Означення: Два трикутника рівні, якщо …. 

Трикутники рівні, якщо вони при накладанні співпадають. Два 

трикутники подібні, якщо кути одного трикутника відповідно дорівнюють 

кутам іншого трикутника та сторони одного пропорційні відповідним сторонам 

іншого. 

Учні переглядають презентацію «Рівність геометричних фігур». Слайди 

з восьмого по десятий: 
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6. Приклади. 

Учні переглядають презентацію «Рівність геометричних фігур» та 

розв’язують задачі (усно разом з вчителем). Слайди з одинадцятого по 

п’ятнадцятий: 

 

                           

       

V. Фізкультхвилинка. 
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VІ. Первинне засвоєння нового матеріалу. 

Робота в групах 

Клас поділений на групи в яких групуються слабші учні з 

сильнішими. На розв’язання задачі виділяється 4-5 хвилин. Після цього лідери 

груп захищають свою думку стосовно рішення обраної задачі. 

УСНО 

1. Відомо, що ∆ PQE=∆ MNK. Заповніть пропуски:  

PQ = ...;         QE = ...;         MK = ...;  

PEQ =  ...;  KMN =  ...;  MNK =  ....  

2. Відомо, що MP = DC; PT = CK; MT = DK; M = D;  P = C;  T 

= K. Назвіть рівні трикутники.  

3. Що означає рівність ∆ ADC = ∆ PNK? 

4. ∆ ABC = ∆ NKL. Відомо, що A = 60°, K = 70°; C = 50°. Знайдіть 

інші кути даних трикутників 

ПИСЬМОВО 

1. Задача № 1 

Відомо, що ∆ABC=∆KLP; АВ = 5 CM; LP = 9 см; АС = 8 см. Знайти 

невідомі сторони трикутників ∆ ABC і ∆ KLP. 

Розв'язання: 

Оскільки ∆ABC=∆KLP, то AB = KL = 5 см; BC = LP = 9 см; АС = КР = 

8 см. 

Відповідь: 5 см; 9 см; 8 см. 

2. Задачі № 2. 

Дано: ∆PKL= ∆KLP. РРКL=24 см. Знайти: РК. 

Розв'язання: 

За умовою ∆PKL = ∆KLP, звідси PK = KL; KL =LP; PL = KP.  

Тоді всі три сторони ∆ PKL рівні, а оскільки його периметр дорівнює 24 см, то 

довжина однієї сторони 8 см. Тоді РК = 8 см. 

Відповідь: 8 см. 

VІІ. Розважально-пізнавальна хвилинка. 

Учні розгадують загадки та пригадують геометричні фігури. 
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Я без сторін і без кутів,                          

Як звуся, відгадай.  

І на малюнках дітлахів  

У сонечку впізнай. 

(Круг) 

 

Маю я три сторони  

І три кути.  

Чи мене назвати  

Зможеш ти? 

(Трикутник) 

 

Він давно знайомий мій,  

Кожен кут у нім прямий.  

Всі чотири сторони  

Однієї довжини. 

(Квадрат) 

 

Олівці Петрусь узяв, 

Швидко щось намалював. 

Хоч крути, а хоч верти, 

Має тільки три кути. 

(Трикутник) 

 

На квадрат я дуже схожий.  

Маю теж чотири сторони.  

Тільки дві з них протилежні —  

Однакової довжини.  

А сусідні — різні. 

(Прямокутник) 
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VІІІ. Підсумок уроку. 

Тестова робота 

Учні отримують картки із завданнями для перевірки засвоєння 

знань. 

 

І варіант 

1. Якщо два трикутники рівні, то в них: 

а) всі сторони рівні; 

б) всі кути рівні; 

в) відповідні сторони рівні та відповідні кути рівні; 

г) навпроти рівних кутів лежать рівні сторони. 

2. Два трикутники будуть рівні, якщо: 

а) вони обидва рівнобедрені; 

б) їх можна сумістити накладанням; 

в) їх назви однакові; 

г) вони обидва прямокутні. 

3. ∆АВС = ∆А1В1С1; АВ = 5 см, В1С1 = 8 см, А1С1 = 4 см , В = 99º. З 

цього випливає: 

а) А1В1 = 5 см, ВС = 8 см, АС = 4 см, В1 = 99º;  

б) В1 = 77º , А = А1; 

в) А1В1 = 8 см; 

г) АС = 4 см, ВС  = 5 см. 

4. За позначками на малюнку оберіть правильний висновок:  

                                                                     В                            М 

                          А 

 

 

 

   Д                             С                                                        К      

а) ∆ АДС = ∆ КВМ;  
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б) ∆ ДАС = ∆ ВМК; 

в) ∆ АСД = ∆ МВК; 

г) ∆ СДА = ∆ МКВ.   

 

ІІ варіант 

1. Якщо два трикутники рівні, то в них:  

а) відповідні сторони рівні та відповідні кути рівні ;   

б) навпроти рівних кутів лежать рівні сторони; 

в) всі сторони рівні;  

г) всі кути рівні. 

2. Два трикутники будуть рівні, якщо: 

а) вони обидва рівносторонні;  

б) вони обидва тупокутні; 

в) їх назви однакові; 

г) їх можна сумістити накладанням . 

3. ∆ ДВО = ∆ Д1В1О1  ДВ = 7 см, В1О1 = 8 см, Д1О1 = 4 см , В = 23º. З 

цього випливає: 

а) В1 = 38º ,   Д =   Д1;  

б) Д1В1 = 7 см, ВО = 8 см, ДО = 4 см , В1 = 23º;  

в) Д1В1 = 3 см; 

г) ДО = 4 см, ВО = 7 см. 

4. За позначками на малюнку оберіть правильний висновок:  

                                     А                                    В                            М 

                                    

 

 

 

           Д                            С                                                 К            

а) ∆ АДС = ∆ МВК;  

б) ∆ САД = ∆ ВКМ; 

в) ∆ АСД = ∆ МВК; 
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Кожен учень після виконання тестової роботи заповнює табличку та 

порівнює свої результати з відповідями на дошці. 

 

ПІБ 

1 2 3 4 

    

 

IХ. Домашнє завдання. 

§ 12 розв’язати задачі № 241 ( сер.рів.), № 243 ( дост.рів.), № 245 ( висок.рів.)  
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Урок 3 

Тема: ПЕРША ОЗНАКА РІВНОСТІ ТРИКУТНИКІВ 

Мета: сформулювати й довести першу ознаку рівності трикутників; учити 

застосовувати її під час розв'язування задач; на рисунку знаходити рівні 

елементи трикутників, які відповідають теоремі, і вміти робити висновок про 

рівність трикутників; розвивати логічне мислення, креслярські навички, 

пам'ять; виховувати інтерес до математики, охайність, культуру математичної 

мови. 

Тип уроку: засвоєння нових знань, умінь та навичок. 

ХІД УРОКУ 

І. Організаційний момент 

Учитель перевіряє готовність класу до уроку, знайомить учнів з 

основними вимогами до знань з даної теми. 

ІІ. Перевірка домашнього завдання 

Один учень на дошці записує розв'язання задачі № 241, другий — № 

245. Інші в цей час відповідають на запитання «Що їм відомо про трикутники 

та їх рівність?» - інтерактивна технологія «Мікрофон». 

Один з учнів розказує віршик про трикутник 

 

Щоб потішить малюків, 

вітер човник підхопив, 

у трикутники - вітрила 

дмухав пустунець щосили. 

 

Задача № 241.  

Відомо, що ∆ PMT= ∆DCF, P = 42°, C = 91°, T = 47°. Знайти 

невідомі кути трикутників РМТ і DCF. 

Розв'язання: 

Оскільки ∆ PMT= ∆ DCF, то P = Д = 42°; M = C = 91°, T = F 

= 47°. 

Відповідь: 42°; 91°; 47°. 
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III. Формулювання мети і завдань уроку 

Учитель: А розпочати нашу тему мені хотілося б з 

невеличкої притчі: 

Бог зліпив людину з глини, проте в нього залишився 

невикористаний шматок.  

- Що ще зліпити тобі, - запитав Бог. 

- Зліпи мені щастя, - попросила людина. 

Нічого не відповів Бог і тільки поклав людині в долоню шматок глини, що 

залишився. І протягом усього свого життя людина використовує цей шматок, 

розпоряджаються даним Богом на свій розсуд. Кожен використовує його по-

своєму. Деякі люди розпоряджаючись цим кусочком приносять користь людям 

і пам'ять про них назавжди залишається в історії. 

Пам’ятай, що і на цьому уроці ви маленькими кроками йдете до своєї 

великої мрії, мети, використовуючи свій шматочок глини. Бажаю вам усім 

успіху у ваших починаннях! 

Отож, мета нашого уроку вдосконалити наші знаття про трикутник та 

сформулювати й довести першу ознаку рівності трикутників, навчитись 

застосовувати її під час розв'язування задач. 

IV. Актуалізація опорних знань 

Завдання до класу: 

1. На малюнку знайдіть у рівних трикутників спільні 

елементи, укажіть їх і запишіть. 

 

∆ACB=∆CAD                                          ∆ABC=∆DBC                        

∆ABD=∆CDB                                          ∆ABC=∆ADC 

 

            В             D                                     B 

 

 

     A                          C               A             C             D 
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               А           В                                  С 

                                                       B 

                                                                  D 

        D            C                            А 

2. Які фігури називаються рівними? 

3. Рівність яких елементів можна встановити, виходячи з умови, що ∆АВС = 

∆А1В1С1?  

 

Учитель: Згадаємо, що ми вивчали на попередніх уроках... 

Метод «Мозковий штурм»: учні по черзі називають ключові вивченні поняття 

даної теми, вчитель записує їх на дошці. 

 Види трикутників 

 Ознаки подібності фігур 

 Ознаки подібності трикутників 

 

Учитель: Молодці! Бачу ви готові до уроку. Тож давайте ми відкриємо ваші 

зошити та запишемо тему уроку: «Перша ознака рівності трикутників.» 

Перед тим, як ми сформулюємо теорему про рівність трикутника, я б хотіла, 

щоб ви дали відповідь на таке запитання: 

Чи можна стверджувати, що трикутники зі сторонами 3м., 5м., 6м., та 

трикутник зі сторонами 1.5м., 2.5м., 3м., є подібними? 

Використовується інтерактивний метод «Займи позицію». В учнів заздалегідь 

заготовлення карточки з відповідями: ТАК, НІ, МОЖЛИВО, НЕ ЗНАЮ. 

Відбувається дискусія стосовно позицій (відповідей) учнів. 

Учитель: Спираючись на ознаки подібності трикутника відповідь має 

бути – НІ. Тому, давайте ще раз пригадаємо ознаки подібності трикутників. 

V. Вивчення нового матеріалу 

Перша ознака рівності трикутників. 

Теорема (ознака рівності трикутників за двома сторонами та кутом 

між ними)  
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Якщо дві сторони й кут між ними одного трикутника дорівнюють 

відповідно двом сторонам і куту між ними іншого трикутника, то такі 

трикутники рівні. 

Доведення 

                                                                                             Дано: 

             ∆ABC і ∆А1В1С1 

             АВ= А1В1; 

             АС= А1 С1 

              BAC =  В1 А1С1 

 

Довести: ∆ АВС = ∆ А1В1С1   

Доведення: 

Оскільки   A =   A1, то ∆ АВС можна накласти на ∆ А1В1С1 так, що вершина 

А збігається з вершиною А1, сторона АВ накладається на промінь А1В1, АС — 

на А1С1. Оскільки АВ= А1В1 й AC= А1С1, то співпадають точки В і В1; точки С і 

С1. У результаті співпадуть три вершини ∆ АВС і ∆ А1В1С1. Тому ∆ АВС = ∆ 

А1В1С1. 

Теорема доведена. 

Задача для допитливих (на застосування теореми) 

Визначте відстань від берега до корабля в морі, знаючи висоту щогли 20 м., 

довжину великого пальця – 4 см., відстань від очей до руки – 60 см. 

 

Розв’язання: 

х

60

2000

4
  

   мсмх 30030000
4

602000



  

В 

С1 

В1 

А1 С А 



26 

 

Відповідь: відстань від берега до корабля складає 300 метрів. 

VІ. Фізкультхвилинка. 

VІІ. Первинне засвоєння нового матеріалу. 

Робота в групах 

Клас поділений на групи за змішаними рівнями навчальних 

досягнень для кращого розуміння нового матеріалу. На 

розв’язання задачі виділяється 4-5 хвилин. Після цього лідери 

груп захищають свою думку стосовно рішення обраної задачі. 

Кожна група має заздалегідь підготовленні карточки: червону, жовту, зелену.  

1. Довести рівність трикутників АВС і ADC 

                                    В 

 

   А                                                 С 

 

 

                                      D 

 

2. Довести рівність трикутників АВС і КДC 

 

                     A                                         B 

 

                                           C 

 

        Д                                         К   

 

3. ОN ділить ВОР. Довести , що             1)  ∆ ВОN = ∆ PON 

                                                                        2)  ВN = NP. 

                                  В 

  N                                                O 

 

                                  P 
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 4. Знайти довжину відрізка АВ , якщо СД = 4 см 

                     B                                          C 

 

 

 

  А                                     Д 

5. Довести рівність трикутників АВС і ДЕС на малюнку: 

                         B 

                                            C                        E 

                    М 

 

                                                                 Д 

 

 

       F                                            Т                           К 

                                                  

VІІІ. Підсумок уроку. 

Після виконання завдання учитель просить кожну групу підняти 

червону, жовту або зелену картку. 

Червона - група працювала погано. 

Жовта - група працювала задовільно. 

Зелена - група працювала відмінно. 

Причини не зовсім вдалої роботи учнів аналізуються. 

ІХ. Домашнє завдання. 

§ 13, розв’язати задачі  № 252 ( сер.рів.), № 262 ( дост.рів.), № 266 ( висок.рів.) 

Творче завдання:  

Кожна група повинна знайти висловлювання видатних людей (бажано 

українців) про геометрію або математику. 
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Урок 4 

Тема: ДРУГА ТА ТРЕТЯ ОЗНАКИ РІВНОСТІ ТРИКУТНИКІВ 

Мета: сформулювати й довести другу та третю ознаки рівності трикутників; 

учити застосовувати її під час розв'язування задач; на рисунку знаходити рівні 

елементи трикутників, які відповідають теоремі, і вміти робити висновок про 

рівність трикутників, узагальнити вже відомі теоретичні знання; розвивати 

логічне мислення, креслярські навички, пам'ять; виховувати інтерес до 

математики, охайність, культуру математичної мови. 

Тип уроку: засвоєння нових знань, умінь та навичок. 

ХІД УРОКУ 

І. Організаційний момент 

ІІ. Перевірка домашнього завдання 

1. Перевірку правильності виконання домашніх задач доцільно провести у 

вигляді гри «Знайди помилку». 

У задачі № 262 на дошці допускаються помилки, діти повинні їх знайти 

та виправити. 

Задача № 262 

                                                                                      Дано: ∆ АВС, 

        В                    Д                                                    ∆ ДСА 

                                                                                      АВ=ДС 

                                                                                      ВАС = ДСА 

   А                               С                          Довести : ∆ АВС=∆ ДСА      

 

                                                        Доведення: 

Розглянемо ∆ АВС і ∆ ДСА, у них: 

1. АВ=ДС ( за умовою ) 

2. А = С ( за умовою ) 

Таким чином, ∆ АВС = ∆ ДСА за першою ознакою рівності трикутників, 

що і треба було довести. 
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2.Перевірка творчого завдання.  

Кожна група повинна була знайти висловлювання видатних людей 

(бажано українців) про геометрію або математику. Наприклад, це 

може бути: 

 

 «Моя любов - Україна і Математика» (український математик М.П. 

Кравчук) 

 «Математика вчить мислити й разом з тим вселяє віру у безмежні сили 

людського розуму. Вона виховує волю і характер» (відомий український 

педагог В.О. Сухомлинський ) 

 «Натхнення потрібно в геометрії не менше, ніж у поезії» ( О.С. Пушкін ) 

 «Математика – цариця всіх наук, істина є її улюбленицею, а простота і 

незаперечність - убранням» (польський математик і філософ Я.Н. 

Снядецький ) 

 

ІІІ. Актуалізація опорних знань. 

Доцільно розпочати з перегляду презентації. Слайди: 2, 3. 

             

 

ІV. Мотивація вивчення теми 

Учитель: Продовжити наш урок, я б хотіла, такими словами «Зберігай своє 

право на роздуми – мислити неправильно краще, ніж не думати зовсім». Тому 

продовжуємо переглядати презентацію та відповідаємо на поставленні 

запитання, хто як думає. Використовуємо метод «Спроб та помилок». 

Слайди: 3 – 8. 
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ІІІ. Вивчення нового матеріалу 

Друга ознака рівності трикутників. 

Теорема (ознака рівності трикутників за стороною та двома прилеглими 

кутами) 

Якщо сторона і два прилеглі до неї кути одного трикутника дорівнюють 

відповідно стороні й двом прилеглим до неї кутам іншого трикутника, то 

такі трикутники рівні. 

Дано: ∆ АВС і ∆ А1В1С1 

АС = А1 С1; 

A = А1; 

С = С1. 

Довести:  ∆ АВС = ∆ А1В1С1   

Доведення теореми пропонується провести самостійно вдома (творче завдання). 

Третя ознака рівності трикутників. 
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Теорема (ознака рівності трикутників за трьома сторонами) 

Якщо три сторони одного трикутника дорівнюють відповідно трьом 

сторонам другого трикутника, то такі трикутники рівні. 

 

За малюнком довести рівність трикутників ABD і CDB. 

Доведення теореми пропонується провести самостійно 

вдома (творче завдання). 

 

Учитель: Продовжуємо перегляд презентації і даємо відповіді на раніше 

поставленні запитання, маючи в багажі знань – три ознаки рівності 

трикутників. 

Слайди: 9 – 15. 
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ІV. Фізкультхвилинка 

V. Первинне засвоєння нового матеріалу 

Робота в групах 

Клас поділений на три групи. За слайдами – 15, 16 із презентації 

учні розв’язують задачі. На розв’язання задачі виділяється 4-5 

хвилин. Після цього лідери груп захищають свою думку 

стосовно рішення обраної задачі та зачитують історичну довідку. 

                     

                     

 

 

 



33 

 

Історична довідка: 

Піза́нська вежа  - частина ансамблю міського собору Санта-Марія 

Маджоре в Пізі. Вежа є дзвіницею собору і примикає до його північно-східного 

кута. Знаменитий соборний ансамбль в Пізі — шедевр середньовічної 

італійської архітектури. Вежа відома тим, що сильно нахилена. Висота вежі 

складає 56 метрів, діаметр — 15 метрів. На вершину вежі ведуть сходи в 294 

ступені, піднявшись по яких на самий верх можна оглянути всю округу. 

Всесвітньо відомий вчений Галілей використовував Пізанську вежу для своїх 

дослідів. З верхнього її поверху він кидав різні предмети, щоб довести, що 

швидкість падіння не залежить від ваги падаючого тіла. 

Вінницький Біг-Бен - Водонапірна вежа - Семиярусна (загальна 

висота 28 м) восьмикутна витягнута в периметрі будівля (мінімальна вісь – 4 м, 

максимальна – 7 м) водонапірної башти у Вінниці, яка пережила на своєму, 

майже віковому, шляху війни і революції, часи смути і занепаду практично 

зберегла свій первозданний вигляд: перший поверх рустований для створення 

ефекту постаменту, п‘ять ярусів червоної цегли, замикає ж будівлю купол з 

надбудовою-башточкою. 

Е́йфелева ве́жа  - (фр. la Tour Eiffel) — архітектурна пам`ятка Парижа, 

розміщена на Марсовому полі, символ сучасної Франції. Вежу названо на честь 

її конструктора Густава Ейфеля. Була зведена як тимчасова споруда та 

використовувалася як символ і вхідна арка паризької Всесвітньої виставки 1889 

року (проходила в палаці Трокадеро з 6 травня до 31 жовтня). Вежу збирались 

розібрати через деякий час після завершення виставки, але завдяки уже 

встановленим там радіоантенам це рішення було скасоване.  

VІ. Підсумок уроку. 

САМОСТІЙНА РОБОТА З ЕЛЕМЕНТАМИ ТЕСТУВАННЯ 

І варіант 

1. В ∆АВС і ∆А1В1С1,   А = А1, В = В1, АВ = А1В1. 

Оберіть правильне твердження: 

а) ці трикутники рівні за двома сторонами і кутом між ними;  



34 

 

б) ці трикутники рівні за стороною та двома прилеглими кутами; 

в) ці трикутники не рівні; 

г) ці трикутники рівнобедрені. 

2. Для доведення рівності трикутників на 

малюнку за першою ознакою треба вимагати:  

а) ВС = НК; 

в) А = Р; 

б) АС = РК; 

г) С = К.  

3. Два трикутники будуть рівними, якщо: 

а) дві сторони одного трикутника відповідно дорівнюють двом сторонам 

іншого трикутника;  

б) три кути одного трикутника відповідно дорівнюють трьом кутам іншого 

трикутника; 

в) сторона і два прилеглих до неї кута одного трикутника відповідно 

дорівнюють стороні і двом прилеглим до неї кутам іншого трикутника;  

г) периметр одного трикутника дорівнює периметру іншого трикутника. 

 

4. На якому малюнку два трикутники рівні за другою ознакою рівності 

трикутників: 

 

5. АС = ВС, В = А. Довести, що ВЕ = АД. 

 

6. На малюнку  1=2, ВН перпендикулярно АС. Довести, що АД = ДС. 
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ІІ варіант 

1. В ∆АДС і ∆А1Д1С1,  А = А1,  Д = Д1, АД = А1Д1. Оберіть правильне 

твердження: 

а) ці трикутники рівні за двома сторонами і кутом між ними;  

б) ці трикутники рівні за стороною та двома прилеглими кутами; 

в) ці трикутники не рівні; 

г) ці трикутники рівнобедрені. 

2. Для доведення рівності трикутників на 

малюнку за першою ознакою треба вимагати:  

а) ВМ = НК;    

в) А = Р; 

б) АМ = РК;    

г) М = К.   

 

3. Два трикутники будуть рівними, якщо: 

а) дві сторони одного трикутника відповідно дорівнюють двом сторонам 

іншого трикутника;  

б) три кути одного трикутника відповідно дорівнюють трьом кутам іншого 

трикутника; 

в) сторона і два прилеглих до неї кута одного трикутника відповідно 

дорівнюють стороні і двом прилеглим до неї кутам іншого трикутника;  

г) периметр одного трикутника дорівнює периметру іншого трикутника. 

 

4. На якому малюнку два трикутники рівні за другою ознакою рівності 

трикутників: 
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5. KС = LС, L = K. Довести, що LЕ = KД. 

 

6. На малюнку  1 = 2, NS перпендикулярно АС. Довести , що АД = ДС. 

 

Кожен учень після виконання тестової роботи заповнює табличку та порівнює 

свої результати з відповідями на дошці. 

ПІБ 

1 2 3 4 

    

Учитель просить кожного учня підняти червону, жовту або зелену картку (які 

заздалегідь були підготовленні). 

Червона - працював погано. 

Жовта - працював задовільно. 

Зелена - працював відмінно. 

Причини не зовсім вдалої роботи учнів аналізуються. 

VII. Домашнє завдання. 

§ 13, розв’язати задачі № 255 (сер.рів.), № 260 (дост.рів.), № 267 (висок.рів.) 

Творче завдання: довести другу та третю ознаки рівності трикутника. 
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Урок 5 

Тема: РІВНОБЕДРЕНИЙ ТРИКУТНИК, ЙОГО ВЛАСТИВОСТІ ТА 

ОЗНАКИ. ВИДИ ТРИКУТНИКІВ. 

Мета: дати означення рівнобедреного й рівностороннього трикутників та їх 

елементів, ознайомити із властивістю кутів рівнобедреного й рівностороннього 

трикутників, ознаками рівнобедреного трикутника; учити за даними в умові 

елементами вказувати бічні сторони, основу та кути при основі рівнобедреного 

трикутника; розвивати логічне мислення; створити умови для індивідуального 

розвитку здібностей до самоаналізу, уміння робити висновки; виховувати 

культуру мовлення. 

Тип уроку: засвоєння нових знань, умінь та навичок. 

ХІД УРОКУ 

І. Організаційний момент 

Епіграф        Те, що я чую, я забуваю. 

                      Те, що я бачу, я пам’ятаю, 

                      Те, що я роблю, я розумію. 

                                Конфуцій 

Учитель: сподіваюсь, готуючись до уроку, ви нічого не забули: 

зошит,ручку, олівець, щоденник, підручник та гарний настрій; пам’ятаєте 

правила, означення і поняття, які ми з вами вивчали протягом попередніх 

уроків, і уважно та з розумінням будете працювати на уроці.  

І почнемо роботу ми з перевірки домашнього завдання. 

ІІ. Перевірка домашнього завдання 

Учитель: обміняйтесь, будь ласка зошитами з сусідом і оцініть якість 

виконання домашнього завдання, використовуючи інструкцію та готові 

відповіді. 

Перевірка теоретичних знань та доведення другої та 

третьої ознаки рівності трикутників проводиться за 

допомогою гри «Брейн - ринг». 

 Учні, працюючи в малих групах, отримують усні теоретичні 

запитання. Перемагає та група, яка перша правильно відповіла. 
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Запитання: 

1.  Що таке трикутник? 

2. Як називаються трикутники залежно від довжини їх сторін? 

3. Як називаються трикутники залежно від міри їх кутів? 

4. Сформулюйте рівність геометричних фігур. 

5. Сформулюйте рівність трикутника. 

6. Скільки вершин має трикутник? 

7. Як позначаються сторони трикутника? 

8. Як позначаються кути трикутника? 

9. Як позначити що два трикутника рівні? 

10. Сформулюйте першу ознаку рівності трикутника. 

11. Доведіть першу ознаку рівності трикутника. 

12. Сформулюйте другу ознаку рівності трикутника. 

13. Доведіть другу ознаку рівності трикутника. 

14. Сформулюйте третю ознаку рівності трикутника. 

15. Доведіть третю ознаку рівності трикутника. 

16. Як знайти висоту стовпа? 

17. Як знайти висоту будівлі? 

18. Як знайти глибину озера? 

19. Як знайти відстань до недоступного об’єкта? 

20. Доведіть, що дані трикутники рівні (за рисунком) 

 

21. Доведіть, що дані трикутники рівні (за рисунком) 
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IІІ. Розважально-театральна хвилинка 

Виходять до дошки два учні та розповідають один одному, як вони 

розв’язують задачі. 

- Не знаю як ти, а я знавець ! - каже перший. 

Як берусь я до задачі, 

То не стогну і не плачу. 

І для мене не проблема  

Найскладніша теорема! 

Чи це так , чи може ні 

Це судити не мені... 

- А у мене все навпаки, - відповідає другий. 

Як берусь я до задачі, 

То над нею зразу плачу. 

Як вивчаю аксіому, 

То в спині у мене ломить. 

Чи знавець, а чи ні – 

Це судити не мені... 

Слова вчителя: 

Якщо хочеш досягнути  

У житті своїх вершин – 

Математику збагнути 

Мусиш тонко, до глибин! 

IV. Актуалізація опорних знань та мотивація вивчення нової теми 

Проектна діяльність 

Учитель: Повторити вивчений матеріал та підійти до вивчення нового 

матеріалу нам допоможе міні проекти-презентації створені учнями. 
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Клас був поділений на групи, вони мали створити міні проекти (декілька 

слайдів) які мають продовжувати один одного. Коли одна група захищає свій 

проект то інші стають рецензентами. Їх завдання: уважно слухаючи доповідача 

заповнити картку-рецензію. Оцінюється по пунктам загальний проект - 

презентація, максимальна кількість балів за кожний становить 2 бала. Дана 

робота допоможе учням сформувати вміння працювати колективно, залежно 

оди від одного. 

1. Повнота викладу матеріалу 

2. Логіка викладу. 

3. Наявність (відсутність) фактичних помилок . 

4. Мовна грамотність. 

5. Наявність прикладів. 

6. Практичне застосування проекту. 

                              Оцінка за проект_________  

Група перша: 

       

   

Друга група: 
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V. Вивчення нового матеріалу 

Вивчення нового матеріалу продовжується у вигляді захисту міні 

проектів. Третя група: 

          

 

Учні в своїх зошитах записують - види трикутників залежно від типу 

кутів: тупокутний, гострокутний, прямокутний. 

Захист проекту продовжується і учні розв’язують завдання яке 

з’являється на наступному слайді. 

 

 

 

Після виконання даного завдання 

продовжується захист проекту. 
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Учні в своїх зошитах роблять запис: Сторона прямокутного 

трикутника, що лежить проти прямого кута, називається 

гіпотенузою а дві інші – катетами. 

Виступає четверта група: 

       

 

       

 

Після перегляду міні проекту четвертої групи учні з допомогою 

вчителя роблять записи в своїх зошитах. 

Залежно від довжини сторін розрізняють наступні види трикутників:  

 різносторонні, 

 рівнобедрені,  

 рівносторонні. 

 

Трикутник, усі сторони якого мають різну довжину, називають різностороннім.  
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Периметр трикутника – це сума всіх його сторін. Р=a+b+c 

Трикутник називається рівнобедреним, якщо в нього дві сторони рівні. 

Рівні сторони рівнобедреного трикутника називають бічними сторонами, а 

третю сторону — основою. 

Периметр рівнобедреного трикутника — це сума довжин всіх його сторін. Дві 

сторони в нього рівні, тому Р=2(а+b), де а — довжина бічної сторони, б — 

довжина основи.  

Теорема: У рівнобедреному трикутнику кути при основі рівні. 

Ознака рівнобедреного трикутника. 

Теорема: Якщо в трикутнику два кути рівні, то він рівнобедрений. 

Учитель звертає увагу учнів на те, що ця теорема є оберненою до 

теореми про властивість кутів рівнобедреного трикутника. 

Трикутник, усі сторони якого рівні, називається рівностороннім. 

Периметр рівностороннього трикутника: Р=3а, де а — довжина сторони 

трикутника.  

Теорема. У рівносторонньому трикутнику всі кути рівні. 

Наслідок. Якщо в трикутнику всі кути рівні, то він рівносторонній. 

Доведення вищевказаних теорем та наслідків учні за допомогою підручника 

розбирають самостійно в дома (творче завдання). 

 

VІ. Первинне засвоєння нового матеріалу 

Робота в групах  

Лідери груп (після 

обговорення) по черзі 

дають відповіді (за малюнком) на 

запитання: Вкажи вид трикутника 

в залежності до сторони?  

За другим малюнком учні 

розгадують ребус, називають вид 

трикутника і вибирають потрібні 

букви. 
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За результатами робіт груп вчитель оцінює кожного учня. 

 

VІІ. Підсумок уроку 

Обговорюється питання: чи немає на малюнку помилки? 

 

VIIІ. Домашнє завдання. 

§ 14 (доведення теорем та наслідків), розв’язати задачі № 275 (сер. рів.), № 287 

(дост. рів.), № 293 (висок. рів.) 
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Урок 6 

Тема: ВИСОТА, БІСЕКТРСА І МЕДІАНА ТРИКУТНИКА 

Мета: сформувати поняття медіани, бісектриси й висоти трикутника, уміння їх 

зображувати (будувати їх за допомогою лінійки та косинця); розпізнавати їх за 

готовими малюнками; розвивати логічне мислення, навички роботи в групах, 

розумову діяльність, уміння працювати самостійно; виховувати культуру 

мовлення, активність, інтерес до нових знань; створити ситуацію успіху для 

кожного учня на уроці. 

Тип уроку: засвоєння нових знань, умінь та навичок. 

ХІД УРОКУ 

І. Організаційний момент 

Учитель перевіряє готовність класу до уроку. 

На дошці записаний епіграф до уроку: 

Безмежний океан невідомого оточує нас. 

І чим більше ми знаємо, тим більше  

Загадок задає нам природа. 

В.О.Обручев  

ІІ. Перевірка домашнього завдання 

Робота в групах 

Клас поділений на групи, кожна група має ноутбук із завданнями у 

вигляді презентації. Відповідно до того, як швидко і вірно група 

вирішить всі завдання, будуть оцінюватися результати її діяльності. 

Приклади завдань: 
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ІІІ. Вивчення нового матеріалу 

Учні розглядають малюнок та приходять до колективного висновку, з 

допомогою вчителя формулюють та записують визначення медіани трикутника. 

 

Медіана трикутника називається відрізок, що сполучає вершину 

трикутника з серединою протилежної сторони та ділить цю 

сторону навпіл. 
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Учні розглядають слідуючий малюнок та приходять до колективного 

висновку, з допомогою вчителя формулюють та записують визначення 

бісектриса трикутника. 

Бісектриса трикутника називається відрізок бісектриси кута 

трикутника, що сполучає його вершину з точкою на протилежній 

стороні трикутника. Бісектриса ділить кут з якого вона виходить навпіл. 

 

Учні розглядають слідуючий малюнок та приходять до колективного 

висновку, з допомогою вчителя формулюють та записують визначення висоти 

трикутника. 

Висотою трикутника називається перпендикуляр, проведений з 

вершини трикутника до прямої, що містить протилежну сторону. 
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Висота утворює кут 90
0
 із стороною до якої проведена. 

 

Учитель: Також учні потрібно вам запам’ятати, що у рівнобедреному 

трикутнику бісектриса буде і медіаною, і висотою. А якщо ми накреслимо 

довільний трикутник то помітимо, що бісектриса завжди буде лежати між 

медіаною і висотою. Ці цікаві властивості вам потрібно запам’ятати і 

використовувати під час розв’язування задач. 

ІV. Первинне засвоєння нового матеріалу 

1.Робота в групах 

Клас поділений на групи за рівнями навчальних досягнень.  

На розв’язання задачі виділяється 4-5 хвилин. Після цього лідери 

груп захищають свою думку стосовно рішення обраної задачі. 

1 

 

ВО- висота 

ВО- бісектриса 

 

Довести, що ∆АВС – 

рівнобедрений 
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2 

 

ВО- висота 

ВО- медіана 

 

Довести, що ∆АВС – 

рівнобедрений 

 

3 

 

∆ АНС – рівнобедрений 

НД - бісектриса  

НД – медіана 

 

Довести, що ∆АВС – 

рівнобедрений 

 

4 

 

АС = 6 см 

ВК - висота 

ВК - медіана 

А = 45º 

 

Довести, що ∆АВС – 

рівнобедрений. Знайти ВК 

 

 

2.Виконання графічних вправ 

Кожна група отримує картку з гострокутним, прямокутним та 

тупокутним трикутниками. Пропонується побудувати висоти в 

кожному з них. Учні будують, аналізують отримані малюнки. Роблять 

висновок: всі три висоти трикутника перетинаються в одній точці (ортоцентр). 

3. Колективне розв’язання задачі 

Задача 

Довести рівність трикутників за стороною, прилеглим до неї кутом 

і бісектрисою, проведеною з вершини цього кута. 
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а) аналіз рішення задачі, проектування ходу розв’язання проводиться 

колективно без участі вчителя; 

б) консультанти пояснюють, які думки та ідеї щодо розв’язання цієї задачі були 

вірними, які – ні; 

в) надається 4-5 хвилин для запису рішення в зошитах; 

г) перевіряється правильність виконання у перших 5 учнів; 

д) інші звіряють своє рішення з рішенням, записаним одним з учнів на 

відкидній дошці. 

V. Підсумок уроку 

1. Вчитель ще раз акцентує увагу учнів на основних теоретичних моментах, 

необхідних під час розв’язування задач. 

2. За технологією «Мікрофон» учні відповідають на запитання «Що для мене 

сьогодні на уроці було не зрозуміло?» 

3. Аналізуються разом причини можливого не зрозуміння деяких моментів на 

уроці. 

VІ. Рефлексія 

Виходячи з кабінету, залишіть свої враження про урок на додатковій 

дошці, використовуючи картинки - смайлики 

 

 

1. Все зміг 

зрозуміти!  

 

 

2. Не зовсім 

все зрозумів, 

але хочу зрозуміти 

 

 

3. Нічого не 

зрозумів 

 

 

1. І не хочу 

розуміти 

розуміти 

 

VIIІ. Домашнє завдання. 

§ 15, розв’язати задачі № 298 (сер. рів.) 

                                       № 312 (дост .рів.) 

                                       № 316 (висок. рів.) 
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Урок 7 

Тема: ВИСОТА, БІСЕКТРСА І МЕДІАНА РІВНОБЕДРЕНОГО 

ТРИКУТНИКА, ЇХ ВЛАСТИВОСТІ 

Мета: відпрацьовувати поняття медіани, бісектриси й висоти рівнобедреного 

трикутника, уміння їх зображувати (будувати їх за допомогою лінійки та 

косинця); розпізнавати їх за готовими малюнками; домогтися свідомого 

розуміння властивості медіани, бісектриси та висоти рівнобедреного 

трикутника, проведених до основи, застосовувати ці властивості під час 

розв’язування задач; узагальнити и систематизувати знання учнів з теми та 

навички використовувати ознаки рівності трикутників і властивості 

рівнобедреного трикутника до розв'язування задач; розвивати  логічне 

мислення, навички роботи в групах, розумову діяльність, уміння працювати 

самостійно, наполегливість; виховувати культуру мовлення, активність, інтерес 

до нових знань; створити ситуацію успіху для кожного учня на уроці. 

Тип уроку: засвоєння нових знань, умінь та навичок. 

ХІД УРОКУ 

І. Організаційний момент 

Учитель: Китайський філософ Конфуцій майже 2400р. тому сказав: «Те, 

що чую, я забуваю .З того, що я бачу і чую, я дещо пам’ятаю. Те що я бачу, 

чую, і обговорюю, я починаю розуміти. А коли я чую, бачу, обговорюю та 

роблю, я здобуваю знання та навички.» 

Тому ми, сьогодні, разом з вами не тільки будем слухати, дивитися, а й 

говорити та будувати малюнки, щоб отримати стійкі навики та знання. 

ІІ. Перевірка домашнього завдання 

 

Перевірку правильності виконання домашніх задач доцільно провести у 

вигляді гри «Знайди помилку». 

У задачах № 312 і 316 на дошці допускаються помилки, діти повинні їх знайти 

та виправити. 
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ІІІ. Розважально-театральна хвилинка 

Учитель: Сьогоднішній урок ми продовжимо незвичайно: ми 

помандруємо в країну казки...  

Отже, в математичному царстві, в геометричній країні жили-поживали 

Бісектриса, Медіана і Висота. Мешкали вони в прекрасному місті під назвою 

Трикутник. Одного разу зустрілися Медіана і Бісектриса.  

(Їхні ролі виконують заздалегідь підготовлені учениці)  

 

Медіана: Давай познайомимось. Хто ти, чудова незнайомко? Розкажи мені про 

себе! А я про себе. А то люди про нас таке говорять, що аж соромно за них!  

Бісектриса: Я — Бісектриса кута. Я — особливий промінь.  

Медіана: Пробач, але й сторони кута теж промені. Чим ти відрізняєшся від 

них?  

Бісектриса: У мене є спільне з ними, я виходжу з тієї самої точки, що й вони. 

Цю точку називають вершиною кута. І проходжу між сторонами кута.  

Медіана: Вибач, що перебиваю тебе. Але між сторонами кута не тільки ти одна 

проходиш?  

Бісектриса: Так. Але поділяю кут навпіл тільки я!  

Медіана: Бачу, що фігура ти не абияка. Ти і промінь, і виходиш з вершини кута, 

проходиш між сторонами кута і ділиш кут навпіл.  

Бісектриса: Дякую за добрі слова.  

Медіана: Бісектрисо, то кажеш, що, ти промінь. Але ж у нашому місті живуть 

тільки відрізки!  

Бісектриса: Так. Як тільки я опиняюсь у Трикутнику, я перетворююсь у 

відрізок. Бісектриса трикутника — це відрізок бісектриси кута, який сполучає 

вершину трикутника з точкою на протилежній стороні.  

Медіана: Цікаво, а я можу перетворюватись?  

Бісектриса: Звичайно. Коли ми знаходимось не в простому, а в 

рівнобедреному трикутнику. Тоді ти стаєш і висотою і бісектрисою!!! Розкажи 

мені про себе ще щось? 
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Медіана: Як ти знаєш, я — відрізок. Тільки не будь-який, а такий, що один 

кінець його співпадає з вершиною трикутника, а другий є серединою 

протилежної сторони.  

Бісектриса: Отже...  

Медіана: Отже, медіаною трикутника, проведеною з даної вершини, 

називається відрізок, що сполучає цю вершину із серединою протилежної 

сторони.  

Бісектриса: Розкажи про себе більше. У тебе таке цікаве ім'я.  

Медіана: Моє ім'я Medianus у перекладі з латини означає «середній». Я 

поділяю трикутник на дві частини, у яких рівні площі. А ще, коли нас троє, ми 

перетинаємось в одній точці. Ця точка називається центром мас.  

Висота: Я випадково почула вашу бесіду. Будь ласка, послухайте й мене. Я — 

Висота Трикутника. У мене є ще одне ім'я — Перпендикуляр. Отже, будьмо 

знайомі. Висота Трикутника — це перпендикуляр, проведений і з вершини 

трикутника до прямої, і що містить протилежну сторону трикутника.  

Бісектриса: Як цікаво! Розкажи про себе!  

Висота: Я можу знаходитись у середині трикутника, а можу і виходити за його 

межі.  

Медіана: Яка ти щаслива! А ми ніколи не виходимо за межі трикутника.  

Бісектриса: Скажи, а в якому випадку ти можеш виходити за межі трикутника?  

Висота: Якщо в трикутнику є тупий кут, тоді мене проводять на продовження 

сторони трикутника. Але, на жаль, треба закінчувати наші розмови. Побажаємо 

один одному нових знань, нових відкриттів! До побачення! 

 

IV. Засвоєння вивченого матеріалу  

Учитель: Продовжувати вивчати і удосконалювати наші знання з даної теми ми 

будемо за допомогою презентації. І так звертаємо увагу на монітор читаємо 

завдання і даємо відповіді. 
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Учитель: Молодці! Ви гарно виконали всі завдання. А зарас давайте 

попрацюємо з зошитом і лінійкою. Уважно слухаємо завдання: 

1. Будуємо довільний трикутник АВС і за допомогою лінійки ділимо 

сторону ВС навпіл. Нехай М середина ВС. Будуємо відрізок АМ. Даємо 

означення медіани.  

2. Аналогічно будуємо довільний трикутник MNК і за допомогою 

трикутника ділимо кут МNК навпіл. Будуємо відрізок ND. Даємо означення 

бісектриси трикутника.  
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Учитель: Гаразд, тепер поділимось на три групи і будемо працювати за 

принципом «Хто перший». 

Робота в групах 

Завдання для І групи: 

Кросворд 

1-ша група пропонує розв’язок кросворду, де в результаті 

отримане ключове слово «медіана». 

 

   1         

2            

   3         

  4          

5            

 6           

 7           

 

1. Наука, що вивчає геометричні фігури та їх властивості. 

2. Розділ геометрії, який вивчає геометричні фігури на площині. 

3. Одиниця вимірювання кутів. 

4. Частина прямої, яка складається з усіх точок цієї прямої, що лежать між 

двома даними її точками. 

5. Відрізок, що сполучає дві вершини трикутника. 

6. Відстань між кінцями відрізка. 

7. У рівнобедреному трикутнику дві сторони рівні. Як називається третя 

сторона? 
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Відповідь: 1. Геометрія. 2. Планіметрія. 3. Градус. 4. Відрізок. 5. Сторона. 

6. Довжина. 7. Основа. 

Тестові завдання: 

1.Точка О лежить на стороні трикутника ABC. Відомо, що АО = ЗО cм, 

OB = 25 cм, AC = BC. Вибрати правильне твердження. 

A. Відрізок ОС є медіаною трикутника АСВ. 

Б. Прямі АВ та CO перпендикулярні. 

B. Трикутник АОС дорівнює трикутнику ВОС. 

Г*. Кут А дорівнює куту В. 

 

2.Через середину О відрізка АВ проведено пряму m перпендикулярну до 

АВ. Точка X лежить на прямій m. Вибрати правильне твердження. 

A. Відрізок АХ може бути довшим за відрізок ВХ. 

Б. Відрізок ВХ може бути довшим за відрізок АХ. 

B. Кут ХАО може бути меншим за кут ХВО. 

Г*. Трикутник АХВ рівнобедрений. 

 

3.Відрізки PQ та RS перетинаються в точці О, при чому РО = OQ. 

Відомо, що ROQ=90°, RQ = 10 см, SQ =11 см. Вибрати правильне 

твердження. 

А. РД =11см.  

Б. PS = 10 см. 

В*. Медіана та висота трикутника PQR, проведені з вершини R, збігаються. 

Г. Відрізок OQ є бісектрисою трикутника RQS. 

 

4. Відрізки АВ та CD перетинаються в точці О, що є серединою кожного 

з них. Відомо, що AOC = 80°. Вибрати правильне твердження. 

А. Трикутник АОС дорівнює трикутнику BOС. 

Б*. Відрізок BD — медіана трикутника DBC. 

В. Усі кути трикутника СОВ гострі. 
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Г. Відрізок CO — висота трикутника ABC. 

 

5. Відрізки АВ та CD перетинаються в точці О. Відомо, що АО = DO = 6 

cм, CO = OB = 5 см. Вибрати правильне твердження. 

A. Трикутник AOD дорівнює трикутнику СОВ. 

Б*. Трикутник АОС дорівнює трикутнику DOB. 

B. Відрізок CO — медіана трикутника ABC. 

Г. Трикутник СОВ — рівносторонній. 

 

6 У трикутнику АВС АВ = ВС, ВМ — медіана, ABC = 110°. Знайти 

кут АВМ. 

A. 110° 

Б. 90° 

B. 8° 

Г*. 55° 

 

Завдання для ІІ групи: 

Кросворд 

2-га група розв’язує кросворд і в результаті отримує ключове слово «висота» 

 

    1           

  2             

3               

  4             

    5           

    6           

 

1. Кути, у яких сторони одного є доповняльними пів прямими до сторін 

іншого. 

2. Многокутник з найменшою кількістю сторін. 

3. Прилад для вимірювання кутів на площині. 
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4. Твердження, яке потребує доведення. 

5. Основне поняття геометрії. 

6. Твердження,яке містить формулювання основних властивостей 

найпростіших фігур, і приймається без доведення. 

Відповідь: 1.Вертикальні. 2. Трикутник. 3. Транспортир. 4. Теорема. 5. 

Точка. 6. Аксіома. 

Тестові завдання 

 

1. Відрізки KM і NL перетинаються в точці 0, що є серединою кожного з 

них. Відомо, що KL = 14 см. Вибрати правильне твердження. 

А*. Трикутник KOL дорівнює трикутнику MON. 

Б. Відрізок ML більший за 14 см.  

В. Відрізок NM менший за 15 см.  

Г. ML = 15 см. 

 

2. На стороні АВ трикутника ABC взято точку О. Відомо, що АО = ВО = 

6 см, АС = 10 см, СВ = 11 см. Вибрати правильне твердження. 

A. Трикутник АВС рівнобедрений. 

Б*. Відрізок CO є медіаною трикутника ABC. 

B. Трикутник АОС дорівнює трикутнику ВОС. 

Г. Периметри трикутників АОС та ВОС рівні. 

 

3. На стороні АВ трикутника ABC взято точку О. Відомо, що АО = 30 

см, ОВ = 29 см, AOC = 90°. Вибрати правильне твердження. 

А. АС=ВС. 

Б. Відрізок CO є бісектрисою трикутника ABC. 

В*. Бісектриса кута АСВ перетинає відрізок АО. 

Г. Медіана та висота трикутника COА, проведені з вершини С, збігаються. 

 

4. Периметр рівнобедреного трикутника дорівнює 9 см. Його основа 

менша від бічної сторони на 0,6 см. Знайти основу трикутника. 
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А*. 2,6 см.  

Б. 6,4 см. 

В. 0,6 см.  

Г. 1,2 см. 

 

5.Периметр рівнобедреного трикутника дорівнює 15 см, а бічна сторона 

— 4 см. Знайти основу трикутника. 

A. З см.                        Б*. 7 см. 

B. 5 см.                         Г. 6 см. 

 

6.Два трикутники називають рівними, якщо у них: 

А. Відповідні сторони рівні. 

Б. Відповідні кути рівні. 

В*. Відповідні сторони і відповідні кути рівні. 

Г. Відповідні сторони рівні, а кути прямі. 

 

Завдання для ІІІ групи 

Кросворд 

3-тя група розв’язавши кросворд, отримують ключове слово «бісектриса». 

 

    1      

 2         

  3        

   4       

 5         

  6        

   7       

 8         

  9        

10          

 

1. Рівні сторони у рівнобедреному трикутнику. 
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2. Кути, у яких одна сторона спільна, а дві інші є доповняльними пів 

прямими. 

3. Перпендикуляр, опущений на протилежну сторону трикутника або її 

продовження. 

4. Відрізок, який сполучає дану вершину трикутника з серединою 

протилежної сторони. 

5. Фігура, яка складається з трьох точок, що не лежать на одній прямій, і 

трьох відрізків, які попарно сполучають ці точки 

6. Фігура, яка складається з точки і двох різних пів прямих, що виходять з 

цієї точки. 

7. Частина прямої, яка складається з усіх точок цієї прямої. Що лежать з 

одного боку від даної точки. 

8. Кут, градусна міра якого більша від 90  і менша за 180 . 

9. Кут, менший за 90 . 

10. Основна геометрична фігура на площині. 

 

Відповіді: 1.Бічні. 2.Суміжні. 3.Висота. 4.Медіана. 5.Трикутник.6.Кут. 

7.Промінь.8.Тупий. 9.Гострий. 10.Пряма. 

 

Тестові завдання: 

1. Відрізок АС перетинає бісектрису кута АВС в точці Р. Вибрати 

правильні твердження. 

А. Відрізки АВ та ВС обов'язково рівні. 

Б . Кут ВРС може бути розгорнутим. 

В*. Якщо АВ = ВС, то прямі АС та РВ перпендикулярні. 

Г. Якщо BPA =90°, то трикутник ABC-рівносторонній. 

 

2. Відрізки АВ та CD перетинаються в точці О. Відомо, що трикутник 

АОС дорівнює трикутнику ВОС (АО = BO, AC = BС ). Вибрати правильне 

твердження. 

А. Кут BOD може бути тупим. 
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Б. Відрізки CO та OD обов'язково рівні. 

В. Трикутники ACО та АDО рівні. 

Г*. Відрізок CO обов'язково є  бісектрисою трикутника АСВ. 

 

3. Перпендикулярні відрізки MN та КР перетинаються в точці О, що є 

серединою відрізка КР. Відомо, що МО=10см, ON = 9 см. Вибрати правильне 

твердження. 

A. Медіана та висота трикутника MKN, проведені з вершини К, збігаються. 

Б. Трикутник МОК дорівнює трикутнику NOK. 

B. Кут MOK більший від кута KON. 

Г*. Трикутник МОК дорівнює трикутнику МОР. 

 

4. У рівних трикутниках МКР та ЕСО, ЕО = 6 см, CO = 5 см, периметр 

трикутника ЕСО дорівнює 14 см. Знайти сторону МК трикутника МКР. 

А. 5 см.                           Б. 6 см. 

В*. З см.                         Г. 8 см. 

 

5.У рівних трикутниках ABC та КОМ, АВ = 3 см, ВС = 4 см, периметр 

трикутника ABC дорівнює 12 см. Знайти сторону KM трикутника КОМ. 

A. З см.                       Б*. 5 см. 

B. 4 см.                       Г. 7 см. 

 

6. У трикутниках ОКР та ABC, K= B, КР= ВС = = 4 см, ОР = 6 см, 

ОК = АВ = 3 см. Знайти АС. 

A. 4 см.                      Б*. 6 см. 

B. З см.                      Г. 10 см. 

 

VІ. Підсумок  уроку 

Вчитель ще раз акцентує увагу учнів на основних теоретичних 

моментах, необхідних під час розв’язування задач і пропонує закінчити речення  
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«Метод незакінчених речень» 

 

На уроці я… 

Дізнався…                           зрозумів… 

Навчився…                         найбільший мій успіх – це… 

Найбільші труднощі я відчув…               я не вмів, а тепер вмію… 

Я змінив своє ставлення до… 

На наступному уроці я хочу… 

 

VII. Домашнє завдання. 

 Підготуватися до контрольної роботи 
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Урок 8 

Тема: КОНТРОЛЬНА РОБОТА ЗА ТЕМОЮ «ОЗНАКИ РІВНОСТІ 

ТРИКУТНИКІВ. РІВНОБЕДРЕНИЙ ТРИКУТНИК ТА ЙОГО 

ВЛАСТИВОСТІ 

Мета: перевірити рівень засвоєння знань і умінь з даної теми; розвивати 

вміння самостійно працювати; виховувати наполегливість , уміння об’єктивно 

оцінювати свої сили. 

Тип уроку: контроль та перевірка знань. 

ХІД УРОКУ 

І. Організаційний момент 

Учитель перевіряє готовність класу до уроку. 

ІІ. Перевірка домашнього завдання 

Зошити збираються на перевірку. 

ІІІ. Контрольна робота 

Учні отримують підготовленні картки із завданнями 

Варіант І 

Початковий та середній рівні 

1.Відрізок АО виходить з кута ВАС і ділить кут навпіл, то даний відрізок 

буде… 

А) медіаною 

Б) висотою 

В) бісектрисою 

Г) медіаною, висотою і бісектрисою 

2. Бісектриса у рівнобедреному трикутнику буде ще і… 

А) медіаною 

Б) медіаною і висотою 

В) висотою 

Г) тільки бісектрисою 

3. Якщо у трикутнику при основі кути рівні, то такий трикутник буде: 

А) рівностороннім 

Б) прямокутним 
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В) рівнобедреним 

Г) тупокутним 

4. Доведіть рівність ∆АВС та ∆МВС, 

якщо АВС = МВС, МСВ = АСВ. 

 

 

 

 

 

Достатній рівень 

5. Доведіть, що якщо медіана трикутника є його висотою, то трикутник 

рівнобедрений. 

 

 

6. На медіані ВМ рівнобедреного трикутника АВС з 

основою АС позначено точку О.  

Доведіть , що АОС – рівнобедрений. 

 

 

 

Високий рівень 

 

 

7. Довести: ∆ АВО = ∆ СДО 

 

 

 

 

8. У рівнобедреному трикутнику АВС проведена медіана ВК до сторони АС.   

ВАС = 50
0 
. Знайдіть всі кути трикутника. 
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Варіант ІІ 

Початковий та середній рівні 

1.Відрізок ВК виходить з кута АВС і ділить сторону АС навпіл, то даний 

відрізок буде… 

А) медіаною 

Б) висотою 

В) бісектрисою 

Г) медіаною, висотою і бісектрисою 

2. У якому трикутнику бісектриса, висота та медіана будуть одним і тим же 

відрізком? 

А) рівносторонній 

Б) прямокутний 

В) рівнобедрений 

Г) тупокутний 

3. Який відрізок у трикутнику є перпендикуляром до його сторони? 

А) медіана 

Б) висота 

В) бісектрисою 

Г) такого відрізка не існує 

 

4. Доведіть рівність ∆АВС та ∆ДВС, якщо 

АВС = ДВС, АВ = ВД. 

 

 

Достатній рівень 

5. Доведіть, що якщо бісектриса трикутника є його висотою, то трикутник 

рівнобедрений.  

6. На висоті СН рівнобедреного трикутника АВС з основою 

АВ позначено точку М. 

Доведіть, що АМВ - рівнобедрений 
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Високий рівень   

 

 

7. Довести: АВ = СД; ВС = АД 

 

 

 

8. У рівнобедреному трикутнику ВСА проведена медіана СН до сторони ВА.   

ВАС = 55
0 
. Знайдіть всі кути трикутника. 

 

ІV. Домашнє завдання. 

Можна запропонувати учням обмінятися варіантами та розв’язати контрольну 

роботу іншого варіанта вдома. 
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