
 

ПРОГРАМА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 
 

ГЕОМЕТРІЯ 

Академічний рівень 

 11 клас 
 

Підручники: 

Геометрія : підручник для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів. 

Академічний рівень, профільний рівень / Бевз Г. П., Бевз В.Г., Владімірова Н. Г., 

Владіміров  В. М.— Київ: Видавництво «Генеза», 2011. 

 https://pidruchnyk.com.ua/448-geometrya-bevz-vladmrova-11-klas.html 

 

Геометрія: підручник для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів. 

Академічний рівень, профільний рівень / Апостолова Г.В.— Київ: 

Видавництво «Генеза», 2011. 

https://vshkole.com/11-klass/uchebniki/geometriya/gv-apostolova-2011-

akademichnij-profilnij-rivni 

 
 

Програма самостійної роботи спланована згідно підручника  Геометрія 11 клас: 

підручник для загальноосвітніх навчальних закладів: академічний рівень, профільний 

рівень / Г.П.Бевз, В.Г.Бевз, Н. Г. Владімірова, М. В. Владіміров, 2011 р. 
 

І семестр 
 

Тематична контрольна робота № 1  
 

№ Розділ/тема Зміст навчального матеріалу Джерела інформації 

1 Многогранники 

  Двогранні кути, многогранні кути, 

геометричні тіла. 
Многогранник та його елементи. Опуклі 

многогранники. 

Призма. Пряма, похила і правильна 

призми. Перерізи призми площиною. 
Площа бічної та повної поверхонь 

призми. 

Паралелепіпед, прямокутний 
паралелепіпед 

§ 15,17,18 

 

§ 19 

 

§ 20 

https://www.youtube.com/
watch?v=ZaUrgVkkYHQ 

 

§ 21 

 

Тематична контрольна робота № 2  
 

№ Розділ/тема Зміст навчального матеріалу Джерела інформації 

  Піраміда та її елементи. Правильна 
піраміда.  

Піраміди: 

- з рівними бічними ребрами; 
- з рівними двогранними кутами при 

основі;  

- з бічним ребром 
перпендикулярним  основі; 

- одна з бічних граней 

перпендикулярна основі. 

§22 

https://miyklas.com.ua/p/geo
metria/11/bagatogranniki-

15488/p-ram-da-15491 
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Перерізи піраміди. Зрізана піраміда. 
Площі бічної та повної поверхні 

піраміди. 

Правильні многогранники. 

 
 
 
§ 23 
https://www.slideshare.net/Pi

nhyk/ss-

14786563?next_slideshow=1 
 

 

ІІ семестр 
 

Тематична контрольна робота № 3  
 

№ Розділ/тема Зміст навчального матеріалу Джерела інформації 

2 Тіла обертання 

  Тіла і поверхні обертання 
Циліндр, конус та їх елементи. Перерізи 

циліндра і конуса: осьові перерізи, 

перерізи площинами, паралельними 
основі, переріз конуса площиною, що 

проходить через його вершину під 

кутом до площини основи. 

Площі  бічної та повної поверхонь 
циліндра  і конуса.  

Куля і сфера та їх елементи. Переріз 

кулі площиною. Дотична до кулі 
площина. 

Многогранники і тіла обертання у їх 

комбінаціях в об'єктах навколишнього 

світу. 

§ 24 
§ 25, 26 

http://svitppt.com.ua/geome

triya/tila-obertannya-
cilindr-pererizi-

cilindra.html 

http://svitppt.com.ua/geome

triya/konus.html 
 

§ 27 

 
 

§28 

http://svitppt.com.ua/mate

matika/kombinacii-
geometrichnih-til.html 

 
 

Тематична контрольна робота № 4  
 

№ Розділ/тема Зміст навчального матеріалу Джерела інформації 

3 Об'єми і площі поверхонь геометричних тіл 

  Поняття про об'єм тіла. Основні 

властивості об'ємів. 

Об'єм призми, паралелепіпеда і 

циліндра. 

Об'єм піраміди та конуса. 

Об'єм кулі. Площа сфери. 

§ 29 

 

§ 30 
 

§ 32, 33 

§34, 36 
http://zno.academia.in.ua/m

od/book/tool/print/index.ph

p?id=3216 

 
 

РЕКОМЕНДОВАНІ ВИДИ РОБОТИ: 
 

- складання конспекту; 

- виконання вправ, завдань за темою 
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