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І семестр 

 

Тематична контрольна робота № 1  

 
 

№ Розділ/тема Зміст навчального матеріалу Джерела інформації 

1 ЕЛЕМЕНТАРНІ ГЕОМЕТРИЧНІ ФIГУРИ ТА ЇХ ВЛАСТИВОСТІ 

1.1 Точка і пряма Наводити приклади геометричних 

фігур 

https://www.youtube.com/watch?

v=ifXQXRaKXRQ  

 

1.2 Властивості точок і 

прямих 

Аксіома проведення прямої. 

Аксіома розміщення точок на прямій 

https://www.youtube.com/watch?

v=AB6Pzku5rgo  

https://www.youtube.com/watch?

v=JD-31zWQJ5o  

1.3 Промінь. Означення 

і його роль в 

геометрії 

Промінь, доповняльні промені https://www.youtube.com/

watch?v=ifXQXRaKXRQ  

2 ВІДРІЗОК. ВИМІРЮВАННЯ ТА ВІДКЛАДАННЯ ВІДРІЗКІВ. ВІДСТАНЬ МІЖ 

ДВОМА ТОЧКАМИ 

2.1 Означення відрізка  Означення , що називається 

відрізком 

https://www.youtube.com/watch?

v=vE3CrLxVW9A  

2.2 Рівність відрізків. 

Середина відрізка 

Означення, які відрізки 

називаються рівними, що 

називається серединою відрізка 

https://www.youtube.com/watch?

v=4vGHNlpIJQU  

2.3 Вимірювання та 

відкладання відрізків 

Аксіома вимірювання відрізків. 

Аксіома відкладання відрізків 

https://www.youtube.com/watch?

v=Nj_udzZxFBo  

3 КУТ.ВИМІРЮВАННЯ ТА ВІДКЛАДАННЯ КУТІВ 

3.1 Означення кута Кут, сторони кута, вершина кута, 

розгорнутий кут 

https://www.youtube.com/

watch?v=NjUAmEEMc4Q  

3.2 Рівність кутів. 

Бісектриса кута 

Означення, які кути називаються 

рівними, що називається 

бісектрисою кута 

https://www.youtube.co

m/watch?v=Pk5Jmormw

tI  

3.3 Вимірювання та 

відкладання кутів 

Аксіома вимірювання кутів. 

Аксіома відкладання кутів. 

https://www.youtube.com/

watch?v=8tgesad-cdQ   
https://www.youtube.com/

watch?v=J2prOPmt254  
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Тематична контрольна робота № 2  
 

№ Розділ/тема Зміст навчального матеріалу Джерела інформації 

4 ВЗАЄМНЕ РОЗМІЩЕННЯ ПРЯМИХ НА ПЛОЩИНІ  

4.1  Означення 

паралельних прямих 

Аксіома паралельних прямих 

(аксіома Евкліда) 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=h00tJ6QUCVo  

4.2 Теорема про дві 

прямі, паралельні 

третій 

Теорема про дві прямі, паралельні 

третій 

  

5 СУМІЖНІ КУТИ ТА ЇХНІ ВЛАСТИВОСТІ 

5.1 Означення суміжних 

кутів 

Які кути називаються суміжними? https://www.youtube.com/wat

ch?v=PwE77tGHyvg  

https://www.youtube.com/wat

ch?v=8ndT4U_c0lo  

5.2 Теорема про суміжні 

кути  

Теорема про суміжні кути. Наслідки 

з теореми  

https://www.youtube.com/wat

ch?v=PwE77tGHyvg  

6 ВЕРТИКАЛЬНІ КУТИ ТА ЇХНІ ВЛАСТИВОСТІ. ПЕРПЕНДИКУЛЯРНІ ПРЯМІ. 

КУТ МІЖ ДВОМА ПРЯМИМИ 

6.1 Означення 

вертикальних кутів 

Які кути називають вертикальними? https://www.youtube.com/wat

ch?v=8aNbmxcYGRs  

6.2 Теорема про 

вертикальні кути. 

Кут між прямими 

Теорема про вертикальні кути. Кут 

між двома прямими 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=8aNbmxcYGRs  

6.3 Перпендикулярні 

прямі 

Теорема про дві прямі 

перпендикулярні до третьої 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=-cS9qMfsZ5s  

 

ІІ семестр 

 

Тематична контрольна робота № 3  

 
№ Розділ/тема Зміст навчального матеріалу Джерела інформації 

7 ТРИКУТНИКИ. ОЗНАКИ РІВНОСТІ ТРИКУТНИКІВ  

7.1 Означення 

трикутника і його 

елементів 

Що таке трикутник? Периметр 

трикутника 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=3dL98DqHG3k  

7.2 Рівність 

геометричних фігур. 

Рівні трикутники 

Рівність геометричних фігур. Рівні 

трикутники 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=gQNrkFHrves  

https://www.youtube.com/wat

ch?v=K096UK5JPU4  

8 ПЕРША ОЗНАКА РІВНОСТІ ТРИКУТНИКІВ ТА ЇЇ ЗАСТОСУВАННЯ 

8.1 Перша ознака 

рівності трикутників 

Теорема (перша ознака рівності 

трикутників – за двома сторонами й 

кутом між ними) 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=VmVm-vcalsE  

9 ПЕРПЕНДИКУЛЯР ДО ПРЯМОЇ. ВІДСТАНЬ ВІД ТОЧКИ ДО ПРЯМОЇ 

9.1 Існування і єдиність 

прямої, яка 

проходить через 

дану точку 

Теорема про існування і єдність 

перпендикулярної прямої 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=i3OMhWF8yAo  
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перпендикулярно до 

даної прямої 

9.2 Перпендикуляр. 

Відстань від точки 

до прямої 

Відстань від точки до прямої https://www.youtube.com/wat

ch?v=i3OMhWF8yAo  

 

10 ДРУГА ОЗНАКА РІВНОСТІ ТРИКУТНИКІВ ТА ЇЇ ЗАСТОСУВАННЯ 

10.1 Друга ознака 

рівності трикутників 

Теорема: друга ознака рівності 

трикутників – за стороною та 

прилеглими до неї кутами 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=ZeJmPouIQu0  

11 ВИДИ ТРИКУТНИКІВ. РВНОБЕДРЕНИЙ ТРИКУТНИК, ЙОГО ВЛАСТИВІСТЬ 

ТА ОЗНАКА 

11.1 Види трикутників. 

Рівнобедрений 

трикутник 

Види трикутників https://www.youtube.com/wat

ch?v=Z3zK8-YgR9Q  

11.2 Властивість кутів 

рівнобедреного 

трикутника 

Теорема: властивість кутів 

рівнобедреного трикутника 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=g3mBngagKpY  

11.3 Ознака 

рівнобедреного 

трикутника 

Теорема: ознака рівнобедреного 

трикутника 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=Z3zK8-YgR9Q  

12 МЕДІАНА, БІСЕКТРИСА Й ВИСОТА ТРИКУНИКА. ВЛАСТИВОСТІ ТА ОЗНАКИ 

РІВНОБЕДРЕНОГО ТРИКУТНИКА, ПОВ`ЯЗАНІ З НИМИ 

12.1 Означення медіани, 

бісектриси й висоти 

трикутника 

Означення медіани, бісектриси й 

висоти трикутника 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=3dL98DqHG3k  

12.2 Властивість медіани, 

бісектриси й висоти 

рівнобедреного 

трикутника 

Теорема: властивість медіани, 

бісектриси й висоти рівнобедреного 

трикутника 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=OrRKZTzYLZM  

13 ТРЕТЯ ОЗНАКА РІВНОСТІ ТРИКУТНИКІВ ТА ЇЇ ЗАСТОСУВАННЯ 

13.1 Третя ознака 

рівності трикутників 

Теорема: третя ознака рівності 

трикутників – за трьома сторонами 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=Zeo8D7_Nne4  

14 КУТИ, УТВОРЕНІ ПРИ ПЕРЕТИНІ ДВОХ ПРЯМИХ СІЧНОЮ. ОЗНАКИ 

ПАРАЛЕЛЬНОСТІ ПРЯМИХ 
14.1 Кути, утворені при 

перетині двох прямих 

січною 

Кути, утворені при перетині двох 

прямих січною 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=wWNlmCBQs1Q  

14.2 Ознаки 

паралельності 

прямих 

Теорема: ознака паралельності двох 

прямих, які перетинаються січною 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=h00tJ6QUCVo  

14.3 Про існування 

прямої, паралельної 

даній 

Теорема: про існування і єдність 

прямої, паралельної даній 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=-cS9qMfsZ5s  

15 ВЛАСТИВОСТІ КУТІВ, УТВОРЕНИХ ПРИ ПЕРЕТИНІ ПАРАЛЕЛЬНИХ 

ПРЯМИХ СІЧНОЮ 

15.1 Теорема про 

властивості кутів, 

утворених при 

перетині 

паралельних прямих 

січною 

Теорема про властивості кутів, 

утворених при перетині паралельних 

прямих січною 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=wWNlmCBQs1Q  
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15.2 Відстань між 

паралельними 

прямими 

Теорема про відстані від точок 

прямої до паралельної прямої 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=wWNlmCBQs1Q 

16 СУМА КУТІВ ТРИКУТНИКА. ЗОВНІШНІЙ КУТ ТРИКУТНИКА 

16.1 Теорема про суму 

кутів трикутника та 

її наслідки 

Теорема про суму кутів трикутника  https://www.youtube.com/wat

ch?v=cP07GaxddNA  

16.2 Зовнішній кут 

трикутника та його 

властивості  

Теорема про зовнішній кут 

трикутника 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=oMLQ1lvhBzA  

17 ПРЯМОКУТНІ ТРКУТНИКИ.ОЗНАКИ ТА ВЛАСТИВОСТІ ПРЯМОКУТНИХ 

ТРИКУТНИКІВ 
17.1 Ознаки рівності 

прямокутних 

трикутників 

Ознака рівності прямокутних 

трикутників за двома катетами 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=VmVm-vcalsE  

17.2 Прямокутний 

трикутник із кутом 

30° 

Прямокутний трикутник із кутом 30° https://www.youtube.com/wat

ch?v=25ot9WC9a54  

18 СПІВВІДНОШЕННЯ МІЖ СТОРОНАМИ І КУТАМИ ТРИКУТНИКА. 

НЕРІВНІСТЬ ТРИКУТНИКА 

18.1 Співвідношення між 

сторонами і кутами 

трикутника. 

Нерівність 

трикутника 

Теорема: співвідношення між 

сторонами і кутами трикутника.  

Теорема: нерівність трикутника. 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=JEhZiGZTlJE  

 

Тематична контрольна робота № 4  
 

№ Розділ/тема Зміст навчального матеріалу Джерела інформації 

19 КОЛО І КРУГ 
19.1 Означення кола та 

його елементів 

Означення кола ,круга, радіуса. 

хорди. діаметра 

https://www.youtube.co

m/watch?v=jez7bDK0t4

Q  
19.2 Властивість 

діаметра, 

перпендикулярного 

до хорди 

Властивість діаметра, 

перпендикулярного до хорди 

https://www.youtube.com/

watch?v=kh7oEjUdLjw  
https://www.youtube.com/

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

watch?v=KDrV6EdWuAI  
20 ДОТИЧНА ДО КОЛА,ЇЇ ВЛАСТИВІСТЬ ТА ОЗНАКА 
20.1 Означення та 

властивості 

дотичної 

Теорема властивість дотичної https://www.youtube.co

m/watch?v=KDrV6EdW

uAI  

20.2 Ознака дотичної. 

 

Теорема ознака дотичної https://www.youtube.com/wat

ch?v=KDrV6EdWuAI  

20.3 Властивість 

відрізків дотичних 

Властивість відрізків дотичних https://www.youtube.com/wat

ch?v=N1uy9uTNZmo  

21 ЗАДАЧА НА ПОБУДОВУ ТА ЇЇ РОЗВ`ЯЗУВАННЯ. ОСНОВНІ ЗАДАЧІ НА 

ПОБУДОВУ 

21.1 Побудова 

трикутника за 

трьома сторонами 

Побудова трикутника за трьома 

сторонами 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=Wxv1gS4DseM  
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21.2 Побудова кута, що 

дорівнює даному 

Побудова кута, що дорівнює даному https://www.youtube.com/wat

ch?v=Wxv1gS4DseM  

21.3 Побудова 

бісектриси даного 

кута 

Побудова бісектриси даного кута https://www.youtube.com/wat

ch?v=b3iYHpCWuRo  

21.4 Поділ даного 

відрізка навпіл 

Поділ даного відрізка навпіл https://www.youtube.com

/watch?v=_n2sdHHuf_s  

21.5 Побудова прямої, 

перпендикулярної 

до даної 

Побудова прямої, перпендикулярної 

до даної 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=NwDB8OOU7C4  

22 ГЕОМЕТРИЧНЕ МІСЦЕ ТОЧОК 

22.1 Поняття та 

геометричне місце 

точок 

Поняття та геометричне місце точок https://www.youtube.com/

watch?v=rwqZO6-MJY8  

22.2 Основні теореми 

про ГМТ 

Теорема про серединний 

перпендикуляр 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=aoF89Wb8Ung  

22.3 Метод 

геометричних місць 

Метод геометричних місць https://www.youtube.com/wat

ch?v=rwqZO6-MJY8  

23 ОПИСАНЕ І ВПИСАНЕ КОЛО ТРИКУТНИКА 

23.1 Коло, описане 

навколо трикутника 

Теорема про коло , описане навколо 

трикутника 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=fdPXH54sfsY  

23.2 Коло, вписане у 

трикутник 

Теорема про коло, вписане у 

трикутник 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=NOXrmZ1cQ7k  

Розв’язувати задачі практичного змісту на:  

знаходження відстані до недоступної точки; 

встановлення рівновіддаленості об’єктів на поверхні Землі;  

використання жорсткості трикутника в будівництві тощо 
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