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1. Загальний опис навчальної дисципліни 

 

Програма навчальної дисципліни «Підготовка до зовнішнього незалеж-

ного оцінювання з математики» для слухачів підготовчих курсів забезпечу-

ється Навчально-методичним центром довузівської підготовки ДІ НУ 

«ОМА» і складена на підставі: 

1) програми зовнішнього незалежного оцінювання з математики учнів 

загальноосвітніх  навчальних закладів, яка відповідає навчальній програмі 

загальноосвітніх навчальних закладів України; 

2) вимог процедури зовнішнього незалежного оцінювання  і його фор-

малізованих паперів та типових методик; 

3) сукупності морально-психологічних і фізичних вимог до учасників 

зовнішнього незалежного оцінювання. 

  

Мета: Підвищити загальноосвітній рівень слухачів, надати допомогу у 

відновленні і закріпленні знань з математики, у розвитку навичок рішень ши-

рокого кола тестових завдань і оформлення бланків відповідей у межах від-

веденого часу, у формуванні відповідних морально-психологічних і фізичних 

здібностей і якостей учасника зовнішнього незалежного оцінювання. 

 

Підготовка до ЗНО має бути комплексною і проходити за такими на-

прямами:  

- предметна підготовка;  

- спеціальна підготовка; 

- психологічна і моральна підготовка. 
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2. Заплановані результати навчання за навчальною дисципліною 

  

Завдання предметної підготовки з математики: 

- підготувати слухачів до змістової складової зовнішнього тестування з 

математики; 

- надати слухачам систематизовані знання значень, математичних понять, 

термінів, формулювань, правил, ознак, теорем, передбачених програмою зов-

нішнього незалежного оцінювання, вміння доводити їх; 

- формувати у слухачів вміння точно і стисло висловлювати математичну 

думку, використовуючи відповідну символіку, впевнене володіння практич-

ними математичними навичками, передбаченими програмою зовнішнього не-

залежного оцінювання, вміння застосовувати їх при розв’язуванні задач, тес-

тових вправ і оформленні бланків відповідей. 

 

Учасники зовнішнього незалежного оцінювання з математики по-

винні: 

 

- виконувати математичні розрахунки (дії з числами, поданими в різних 

формах, дії з відсотками, складання та розв’язування пропорцій, наближені 

обчислення тощо); 

- виконувати перетворення виразів, що містять степеневі, показникові, 

логарифмічні і тригонометричні функції (розуміти змістове значення кожно-

го елемента виразу, знаходити допустимі значення змінних, числові значен-

ня виразів при заданих значеннях змінних, виражати з рівності двох виразів 

одну змінну через інші тощо); 

- будувати, читати й аналізувати графіки функціональних залежностей, 

досліджувати їхні властивості; 

- розв’язувати рівняння, нерівності та їх системи, текстові задачі скла-

данням рівнянь, нерівностей та їх систем; 

- зображати та знаходити на рисунках геометричні фігури, встановлю-

вати їхні властивості й виконувати геометричні побудови; 

- знаходити кількісні характеристики геометричних фігур (довжини, ве-

личини кутів, дуг, площі, об’єми); 

- обчислювати ймовірності випадкових подій та розв’язувати найпрос-

тіші комбінаторні задачі; 

- виконувати операції над векторами і використовувати їх при 

розв’язуванні практичних задач і вправ; 

- застосовувати похідну при дослідженні функцій на зростання (спадан-

ня), на екстремум, а також для побудови графіків функцій; 
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- аналізувати інформацію, яка подана в різних формах (графічній, табли-

чній, текстовій та ін.); 

- будувати математичні моделі реальних об’єктів, процесів і явищ та дос-

ліджувати ці моделі засобами математики. 

 

 Ці знання, уміння та навички формуються шляхом: 

- проведення аудиторних лекційних, практичних занять і контрольних ро-

біт, 

- виконання слухачами самостійних контрольних робіт і завдань за вказі-

вками викладачів, 

- надання слухачам індивідуальних консультацій з найбільших складних 

питань; 

- індивідуальної самостійної роботі слухачів.  

 

Завдання та вимоги до рівня СПЕЦІАЛЬОЇ ПІДГОТОВКИ 

учасників ЗНО з математики 

   

  Завдання спеціальної підготовки з математики: 

- надати слухачам чітке та детальне уявлення щодо процедури  зовніш-

нього незалежного оцінювання,  форматів тестових завдань і бланків відпові-

дей; 

- сформувати у слухачів вміння працювати з тестовими завданнями та 

бланками відповідей у межах відведеного часу. 

 

Учасники зовнішнього незалежного оцінювання з математики по-

винні: 

- знати порядок допуску до участі в зовнішньому оцінюванні; 

- бути ознайомленими з правилами проходження зовнішнього оцінюван-

ня; 

- знати порядок зарахування результатів зовнішнього оцінювання з мате-

матики; 

- знати структуру тесту й форми тестових завдань зовнішнього незалеж-

ного оцінювання з математики; 

- володіти навичками достатньої практики в техніці тестування та запов-

нення бланків відповідей; 

- вміти розв’язувати тестові завдання з урахуванням відведеного часу. 
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Це досягається шляхом:  

 - проведення методистом з математики Одеського регіонального цент-

ру оцінювання якості освіті семінарів з викладачами і занять з слухами підго-

товчих курсів; 

 - виконання тренінгів, аудиторних і самостійних контрольних робіт; 

 - надання слухачам матеріалів і рекомендацій щодо вивчення матеріа-

лів і документів з процедури  зовнішнього незалежного оцінювання, в тому 

числі на Інтернет-сайтах Українського центру оцінювання якості освіти та 

Одеського регіонального центру оцінювання якості освіти. 

 

Завдання та вимоги до рівня МОРАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ 

ПІДГОТОВКИ учасників ЗНО з математики 

 

Завдання морально-психологічної підготовки: 

- виробити у слухачів уміння працювати продуктивно протягом досить 

тривалого, але обмеженого часу; 

- надати слухачам засади методики формування психології успіху і впев-

неності у своїх силах в умовах ситуації стресу. 

 

Учасники зовнішнього незалежного оцінювання з математики по-

винні: 

- мати позитивну мотивацію на участь у зовнішнім незалежнім оцінюван-

ні; 

- бути впевненим у достатньому рівні своїй підготовки для успішного 

складання як окремих тестових завдань, так і всього тесту в цілому; 

- вміти чітке уявляти складність завдань і спокійно визначати оптималь-

ну послідовність їх розв’язання на зовнішньому тестуванні з математики у 

межах відведеного часу; 

- мати навички контролювання свого психологічного стану в умовах до-

сить тривалої роботі в екстремальних умовах. 

 

Це формується: 

- шляхом надання слухачам підготовчих курсів відповідних рекомендацій 

і консультацій психолога; 

- високім змістовим, методичним і організаційним рівнем предметної та 

спеціальної підготовки на курсах; 

- тактовим і уважним відношенням викладачів до слухачів; 

- заходами профорієнтаційної роботи. 
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Розподіл годин загального навчального обсягу дисципліни відпо-

відно  до навчального плану підготовчих курсів 

 

Форма навчання і термін курсів за навчальним планом Денна 

24 тижні 

Повний обсяг часу на вивчення дисципліни,(в годинах) 120 

У тому числі на аудиторні заняття 96 

З них: - лекційні 

           - практичні,  

20 

76 

Кількість контрольних робіт:        

- на заняттях в аудиторії 

- для самостійного виконання  

 

5 

3 

Обсяг часу на самостійну роботу, (в годинах) 24 

Підсумкова форма  контролю: З (залік), З(2) 
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ПРИБЛИЗНИЙ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ 

Розподіл програмного матеріалу за формами навчальної роботи для оч-

них курсів терміном 24 тижнів 

 

№ 

п/п 
Найменування розділів і тем дисципліни 

Кількість нав-

чальних 

годин очних ку-

рсів 

лекцій-

ні 

прак-

тичні 

1 2 3 4 

1 

Зовнішнє незалежне оцінювання: сутність, організація, під-

готовка. 

Натуральні числа. Дії над натуральними числами. Поділь-

ність натуральних чисел. Дільники і кратні натурального чис-

ла. Парні і непарні числа. Ознаки подільності на 2, 3, 5, 9, 

10. Ділення з остачею. Прості і складені числа. Розкладання 

натурального числа на прості множники. Найбільший спіль-

ний дільник, найменше спільне кратне. 

Цілі числа, їх порівняння та дії з ними. Модуль числа та його 

властивості. Відсотки. СК. 

2 2 

2 

Цілі вирази. Степінь числа з натуральним показником. Степінь з 

цілим показником. Формули скороченого множення. Розкла-

дання многочленів на множники. Дії над многочленами. Ділен-

ня многочлена на многочлен. Розклад на множники квадратного 

тричлена. Степінь двочлена (біном Ньютона). Дробово-

раціональні вирази. Застосування основної властивості дробу. 

Заміна знаків членів дробу. Зведення дробів до спільного зна-

менника. Додавання і віднімання раціональних дробів. Мно-

ження і ділення раціональних дробів. Піднесення раціонального 

дробу до степеня з цілим показником. Умова рівності дробу ну-

лю. 

СКР № 1. 

 4 

3 

Квадратний корінь. Арифметичній квадратний корінь. Ко-

рінь n-го степеня. Властивості арифметичних коренів  n-го 

степеня. Ірраціональні вирази.. АКР № 1. 

2 2 

4 
Цілі рівняння. Цілі нерівності. Раціональні рівняння. 

Раціональні нерівності. 
 4 

5 
Показникові вирази. Показникові рівняння. 

Показникові нерівності. СКР № 2. 
2 2 
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6 
Логарифм. Логарифмічні рівняння. Логарифмічні нерівнос-

ті. Ірраціональні рівняння. Ірраціональні нерівності 
 4 

7 

Тригонометричні вирази. Тригонометричні рівняння. Три-

гонометричні нерівності. Означення та властивості триго-

нометричних функцій. Основні тригонометричні тотожнос-

ті. Знаки та значення тригонометричних функцій. Формули 

зведення. Тригонометричні формули додавання. Формули 

подвійного та половинного аргументу. Формули перетво-

рення суми на добуток та добутку на суму. Перетворення 

тригонометричних виразів. 

2 2 

8 

АКР № 2. Системи рівнянь. Графічний спосіб, спосіб підс-

тановки, спосіб додавання. Арифметична та геометрична 

прогресії. 

 4 

9 

Функції та їх властивості. Поняття функції. Область визна-

чення і множина значень функції. Нулі функції. Проміжки зна-

косталості. Зростання, спадання функції. Парні та непарні фун-

кції.  

2 2 

10 
Періодичність функції. Побудова графіків функцій методом 

геометричних перетворень.  
 4 

11 

Елементи комбінаторики. Перестановки, кількість переста-

новок. Розміщення, кількість розміщень. Комбінації, кіль-

кість комбінацій.  

 4 

12 

Початки теорії ймовірностей та елементи математичної ста-

тистики. Похідна функції, її геометричний та механічний 

зміст. 

2 2 

13 
 Похідні елементарних функцій. Похідна суми, добутку й 

частки,  похідна складної функції.  
 4 

14 

Знаходження проміжків монотонності функції і екстрему-

мів. Знаходження найбільшого і найменшого значення фун-

кції. Загальна схема дослідження функції.  СКР № 3. 

2 2 

15 

Первісна та інтеграл. Основна властивість первісної. Влас-

тивості невизначеного інтегралу. Таблиця інтегралів. Фор-

мула Ньютона-Лейбніца.  

 4 

16 

Трикутник. Види трикутників. Властивості сторін і кутів. 

Висоти, медіани та бісектриси трикутника. 

 

2 2 

17 Середня лінія трикутника. Площа трикутника.  Описане та  4 
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вписане коло. 

18 
Чотирикутники. Паралелограм та його види. Трапеція. Зна-

ходження площі чотирикутників. СКР № 4. 
2 2 

19 

Вписані і описані многокутники. Коло, круг та їх елементи. 

Довжина кола. Площа круга. Властивість хори та діаметра. 

Взаємне розміщення прямої і кола. Центральний кут. Впи-

саний кут. Круговий сектор. Аксіоми стереометрії. Пряма та 

площини в просторі. СКР №5 

 4 

20 Призма. Піраміда. Циліндр. 2 2 

21 Конус. Куля. Координати. Вектори.  4 

22 
Перетворення фігур. Найпростіші геометричні фігури на 

площині. 
 4 

23 АКР № 3.  4 

24 Узагальнення і систематизація знань учнів.  4 

 

АНОТАЦІЇ РОЗДІЛІВ ДИСЦИПЛІНИ 

І ВИМОГИ ДО МІНІМАЛЬНИХ ЗНАНЬ І УМІНЬ СЛУХАЧІВ 

 

Зміст навчаль-

ного матеріалу 
Знання Уміння 

АЛГЕБРА І ПОЧАТКИ АНАЛІЗУ 

Розділ 1. ЧИСЛА І ВИРАЗИ 

Раціональні 

та ірраціональні 

числа, їх порів-

няння та дії 

над ними 

правила дій над цілими і раці-

ональними числами; 

порівняння дійсних чисел; 

ознаки подільності на 2, 3, 5, 9, 

10; 

правила округлення цілих чи-

сел і десяткових дробів; 

означення кореня 

n-го степеня 

та арифметичного кореня; 

властивості коренів; 

означення та властивості сте-

пеня з раціональним показни-

ком 

Уміти: 

розрізняти числа (натуральні, 

цілі, раціональні, ірраціональ-

ні); 

порівнювати дійсні числа, зна-

чення числових виразів, зокре-

ма таких, що містять арифмети-

чні квадратні корені (без вико-

ристання обчислювальних засо-

бів); 

виконувати обчислення зна-

чень числових виразів, що міс-

тять арифметичні операції  над 

дійсними числами; 

виконувати дії над степенями з 

раціональним показником; 

виконувати дії над наближе-
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ними значеннями 

Відсотки. 

Основні задачі 

на відсотки 

означення відсотка; 

правила виконання відсотко-

вих розрахунків; 

формули простих і складних 

відсотків 

Уміти: 

знаходити відношення чисел у 

вигляді відсотка, відсоток від 

числа, число за його відсотком; 

розв’язувати задачі на відсот-

кові розрахунки, зокрема вико-

ристовуючи формулу складних 

відсотків 

Раціональні, ір-

раціональні, 

степеневі, показ-

никові, логариф-

мічні, тригономе-

тричні вирази та 

їх тотожні перет-

ворення 

 змінна, вираз зі змінною та 

його область визначення; 

рівність виразів; тотожність; 

одночлени й многочлени та дії 

над ними; 

формули скороченого множен-

ня; 

алгебраїчні дроби та дії над ни-

ми; 

означення кореня  n-го степеня 

та його властивості; 

означення степеня  з натураль-

ним, цілим 

та раціональним показником, їх 

властивості; 

означення і властивості лога-

рифма; десятковий натуральний 

логарифми; 

означення синуса, косинуса, 

тангенса, котангенса числового 

аргументу; 

співвідношення між тригоно-

метричними функціями одного 

й того самого аргументу; 

формули зведення; 

формули додавання й наслідки 

з них 

Уміти: 

виконувати тотожні перетво-

рення многочленів, алгебраїч-

них дробів, виразів, о містять 

степеневі, показникові, логари-

фмічні й тригонометричні фун-

кції та знаходити їх числове 

значення; 

спрощувати показникові, лога-

рифмічні 

та тригонометричні вирази; 

виконувати основні перетво-

рення виразів, 

що містять корені; 

доводити показникові, логари-

фмічні та тригонометричні то-

тожності 

Розділ 2.  РІВНЯННЯ І НЕРІВНОСТІ 

Лінійні, квадрат-

ні, раціональні, 

ірраціональні, 

рівняння, корені рівняння; 

рівносильність рівнянь, рів-

няння-наслідки; 

Уміти: 

розв’язувати рівняння 

й нерівності зазначених видів та 
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показникові, ло-

гарифмічні, три-

гонометричні рі-

вняння, нерівнос-

ті     та їх систе-

ми. Застосування 

рівнянь, нерівно-

стей та їх систем 

до розв’язування 

текстових задач 

методи розв’язування систем 

лінійних рівнянь; 

методи розв’язування найпрос-

тіших раціональних, ірраціона-

льних і трансцендентних рів-

нянь, нерівностей та їх систем 

системи, що зводяться до них; 

застосовувати загальні методи 

та прийоми (розкладання на  

множники, заміна змінної, за-

стосування властивостей функ-

цій) у процесі розв’язування рі-

внянь, нерівностей та їх систем; 

користуватися графічним мето-

дом розв’язування 

та дослідження рівнянь, нерів-

ностей та їх систем; 

застосовувати рівняння, нерів-

ності та їх системи 

до розв’язування текстових за-

дач; 

доводити нерівності; 

розв’язувати рівняння й нерів-

ності, що містять змінну під 

знаком модуля; розв’язувати рі-

вняння, нерівності й системи рі-

внянь з параметрами 

Розділ 3. ФУНКЦІЇ 

Лінійні, квадра-

тичні, степеневі, 

показникові, ло-

гарифмічні 

та тригонометри-

чні функції, їх 

основні властиво-

сті. 

Числові послідо-

вності 

означення функції; 

способи задання функцій, ос-

новні властивості та графіки 

вказаних функцій; 

функція, обернена до даної; 

означення арифметичної і гео-

метричної прогресій; 

формули n-го члена арифмети-

чної і геометричної прогресій; 

формула суми n перших членів 

прогресій; 

формула суми n членів нескін-

ченної геометричної прогресії із 

знаменником ∣q∣  <1 

Уміти: 

знаходити область визначення, 

множину значень функції; 

визначати парність (непар-

ність), періодичність функції; 

будувати графіки елементар-

них функцій, перелічених у змі-

сті; 

установлювати властивості чи-

слових функцій   за їх графіка-

ми чи формулами; 

застосовувати геометричні пе-

ретворення при побудові графі-

ків функцій; 

застосовувати формули для 

розв’язування задач на арифме-

тичну і геометричну прогресії 

Похідна функції, 

її геометричний 

та механічний 

зміст. Похідні 

елементарних 

означення похідної функції в 

точці; 

механічний 

та геометричний 

зміст похідної; 

Уміти: 

знаходити похідні елементар-

них функцій; 

знаходити числове значення 

похідної функції для даного 
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функцій. Похідна 

суми, добутку й 

частки функцій. 

Похідна складе-

ної функції 

таблиця похідних елементар-

них функцій; 

правила обчислення похідної 

суми, добутку, частки двох фу-

нкцій; 

похідна складеної функції 

значення аргументу; 

знаходити похідну суми, добу-

тку і частки функції; 

знаходити похідну складеної 

функції; 

розв’язувати задачі 

з використанням геометричного 

і механічного змісту похідної 

Дослідження фу-

нкції    за допомо-

гою похідної. По-

будова графіків 

функцій 

достатня умова зростання і 

спадання функції, існування 

екстремумів функції; 

найбільше і найменше значен-

ня функції 

Уміти: 

знаходити проміжки монотон-

ності функції; 

знаходити екстремуми функції  

за допомогою похідної, найбі-

льше та найменше значення 

функції на заданому відрізку; 

досліджувати функції за допо-

могою похідної та будувати 

графіки функцій; 

розв’язувати прикладні задачі 

на знаходження найбільших і 

найменших значень 

Первісна та ви-

значений інтег-

рал. Застосування 

визначеного інте-

грала до обчис-

лення площ     та 

об’ємів 

означення первісної функції, 

визначеного інтеграла, криволі-

нійної трапеції; 

таблиця первісних елементар-

них функцій; 

правила знаходження первіс-

них; 

формула Ньютона– Лейбніца. 

Уміти: 

знаходити первісну 

з використанням таблиці перві-

сних та правил знаходження пе-

рвісних; 

застосовувати формулу Нью-

тона –Лейбніца для обчислення 

визначеного інтеграла; 

обчислювати площу криволі-

нійної трапеції за допомогою 

інтеграла; 

розв’язувати найпростіші при-

кладні задачі, що зводяться до 

знаходження інтеграла 

Розділ 4.  ЕЛЕМЕНТИ КОМБІНАТОРИКИ, 

ПОЧАТКИ ТЕОРІЇ ЙМОВІРНОСТЕЙ ТА ЕЛЕМЕНТИ СТАТИСТИКИ 

Перестановки 

(без повторень), 

кількість переста-

новок. Розміщен-

ня (без повто-

рень), кількість 

формули для обчислення числа 

кожного виду сполук без по-

вторень; 

біном Ньютона; 

поняття ймовірності випадко-

вої події, найпростіші випадки 

Уміти: 

обчислювати кількість перес-

тановок, розміщень, комбіна-

цій; 

застосовувати набуті знання до 

розв’язування комбінаторних 
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розміщень. Ком-

бінації (без по-

вторень), кіль-

кість комбінацій. 

Біном Ньютона. 

Поняття ймовір-

ності випадкової 

події. Найпрості-

ші випадки під-

рахунку ймовір-

ностей. Поняття 

про статистику. 

Статистичні ха-

рактеристики ря-

дів даних 

підрахунку ймовірностей; 

означення статистичних харак-

теристик рядів даних (розмах 

вибірки, мода, медіана, середнє 

значення випадкової величини) 

задач; 

обчислювати у найпростіших 

випадках ймовірності випадко-

вих подій; 

застосовувати правила обчис-

лення ймовірностей суми та до-

бутку подій у процесі 

розв’язування нескладних задач 

ГЕОМЕТРІЯ 

Розділ 5.  ПЛАНІМЕТРІЯ 

Геометричні фі-

гури 

та їх властивості. 

Аксіоми планіме-

трії. 

Найпростіші гео-

метричні фігури 

на площині. 

Трикутники, чо-

тирикутники, 

многокутники, 

коло і круг. 

Вписані в коло та 

описані навколо 

кола многокутни-

ки. 

Рівність і подіб-

ність геометрич-

них фігур. 

Геометричні пе-

ретворення фігур 

аксіоми планіметрії; 

означення геометричних фігур 

на площині та їх властивості; 

властивості трикутників, чоти-

рикутників і правильних  мно-

гокутників; 

властивості хорд і дотичних; 

означення й ознаки рівності та 

подібності фігур; 

види геометричних перетво-

рень 

Уміти: 

застосовувати означення, влас-

тивості та ознаки зазначених у 

змісті програми геометричних 

фігур 

до розв’язування задач 

на доведення, обчислення, дос-

лідження та побудову; 

застосовувати здобуті знання 

до розв’язування задач практи-

чного змісту; 

розв’язувати трикутники 

Геометричні ве-

личини та їх ви-

мірювання. 

Довжина відрізка, 

кола та його час-

міри довжини, площі геомет-

ричних фігур; 

величина кута, вимірювання 

кутів; 

формули довжини кола    та йо-

Уміти: 

знаходити довжини відрізків, 

градусні міри кутів, площі гео-

метричних фігур; 

обчислювати довжину кола та 



 

15 

 

15 

тин. 

Градусна та раді-

анна міра кута. 

Площі фігур 

го дуги; 

формули для обчислення площ 

основних геометричних фігур 

його дуг, площу круга, сектора 

Координати та 

вектори. Коорди-

нати точки. Ко-

ординати середи-

ни відрізка. Рів-

няння прямої та 

кола. Рівні векто-

ри. 

Колінеарні векто-

ри. Координати 

вектора. Дода-

вання векторів. 

Множення векто-

ра 

на число. Кут між 

векторами. Ска-

лярний добуток 

векторів 

рівняння прямої та кола; 

формула для обчислення відс-

тані між точками та формула 

для обчислення координат се-

редини відрізка 

Уміти: 

виконувати дії над векторами; 

застосовувати вектори та коор-

динати у процесі розв’язування 

геометричних та найпростіших 

прикладних  задач 

Розділ 6.  СТЕРЕОМЕТРІЯ 

Геометричні фі-

гури. 

Аксіоми стерео-

метрії. Взаємне 

розміщення пря-

мих і площин 

у просторі 

Многогранники і 

тіла обертання, їх 

види 

та властивості. 

Побудови 

в просторі 

аксіоми і теореми стереометрії; 

означення геометричних фігур 

у просторі та їх властивості; 

взаємне розміщення прямих і 

площин 

Уміти: 

зображати геометричні фігури   

та їх елементи на площині; 

використовувати правила па-

ралельного проектування; 

будувати перерізи многогран-

ників і тіл обертання; 

застосовувати означення, влас-

тивості та ознаки поданих у 

програмі геометричних фігур до 

розв’язування задач 

Геометричні ве-

личини. 

Відстані. Міри 

кутів між прями-

ми й площинами. 

Площі поверхонь 

та об’єми 

означення відстані: від точки 

до площини; від прямої до па-

ралельної 

їй площини; 

між паралельними площинами; 

між мимобіжними прямими; 

міри кутів між прямими й 

Уміти: 

визначати відстані та кути у 

просторових фігурах; 

застосовувати означення               

і властивості відстаней та кутів 

у процесі розв’язування задач; 

розв’язувати задачі на обчис-
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площинами; 

формули площ поверхонь, 

об’ємів многогранників і тіл 

обертання. 

лення площ поверхонь та 

об’ємів геометричних фігур 

Координати та 

вектори 

у просторі. Коор-

динати точки. 

Координати сере-

дини відрізка. Рі-

вні вектори. Ко-

ординати вектора. 

Додавання векто-

рів. Множення 

вектора на число. 

Кут між вектора-

ми. Скалярний 

добуток векторів. 

формула відстані 

між точками та формула для 

обчислення координат середини 

відрізка 

Уміти: 

виконувати дії над векторами; 

застосовувати вектори та коор-

динати для розв’язування   за-

дач 
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