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Передмова
Упровадження у старшу школу профільного навчання передба-

чає оновлення змісту навчання і створення відповідних засобів на-
вчання. І перші кроки вже зроблено: затверджені нові програми, 
з’явились нові підручники. Створення повноцінного навчально-
методичного забезпечення профільного навчання є актуальною 
проблемою сучасної освіти.

Планування освіти є одним із найважливіших її рівнів. Систем-
ний підхід до планування навчання з предмета передбачає ієрар-
хію планувань: загальне, тематичне, модульне, блочне, поурочне 
планування тощо. Важливо при цьому забезпечити наступність на 
всіх етапах планування.

Одним із головних призначень даного посібника є надання вчи-
телю допомоги в усвідомленні загальних підходів до проектування 
навчання математики на рівні стандарту. Ці підходи мають стати 
орієнтиром у виборі вчителем стратегії навчання, методичних при-
йомів. Конкретизація цих підходів, закладених у підручниках ма-
тематики рівня стандарту, створених авторським колективом цього 
посібника, є головним завданням посібника. Саме у цьому, на наш 
погляд, полягає надання допомоги вчителю на першому етапі пла-
нування.

Посібник складається з трьох розділів. У першому з них розгля-
даються загальні питання навчання математики на рівні стандар-
ту. Тут викладаються науково-методичні засади навчання матема-
тики на рівні стандарту, особливості підручників «Математика», 
написаних авторами цього посібника, розглядаються шляхи реалі-
зації зазначених засад у цих підручниках, методичні підходи до оці-
нювання навчальних досягнень учнів з математики. 

Другий і третій розділи посібника присвячені навчанню математи-
ки відповідно у 10 та 11 класах на рівні стандарту. Тут наведено осо-
бливості змісту навчання кожної теми, що вивчаються у цих класах, 
характеризується модульне планування навчання, містяться матері-
али для тематичного оцінювання навчання математики у кожному з 
10 і 11 класів. Включення в посібник рекомендацій і матеріалів для 
тематичного і підсумкового оцінювання завершує формування уяв-
лень про зміст навчання і заплановані результати навчання.

Даний посібник є елементом навчально-методичного комплекту 
навчання математики у старшій школі на рівні стандарту, над ство-
ренням якого працюють автори.



§1. Науково-методичні засади навчання математики на рівні стандарту 5

Розділ 1

Навчання математики  
на рівні стандарту

§1. Науково-методичні засади навчання  
математики на рівні стандарту

Загальновідомо, що навчання математики, як і решти на-
вчальних дисциплін, має дві основні функції: загальноосвітню 
і професійно-орієнтуючу [26]. Це повністю відповідає гуманістичній 
парадигмі в освіті. Згідно з нею головною метою навчання є станов-
лення особистості, її розвиток, соціалізація і самовизначення, зо-
крема професійне. Ці стратегічні цілі і визначають згадані функції. 
Забезпечення їхньої гармонійної реалізації і є головним завданням 
навчання. Впровадження диференціації навчання як рівневої, так 
і профільної, є одним із головних засобів узгодження цих функцій.

Реалізація зазначених функцій залежить від вікових особливос-
тей учнів. Не викликає сумнівів, що в основній школі, а тим більш у 
початковій, пріоритетною у навчанні математики є загальноосвітня 
функція. Для старшої школи співвідношення значущості цих функ-
цій залежить насамперед від рівня навчання. Власне, це і є голов-
ною характеристикою рівня навчання. 

1.1. Характеристика рівнів навчання
У відповідності з концепцією профільного навчання у вітчизня-

ній старшій школі [32] кожен предмет має вивчатись на одному з 
трьох рівнів: стандарту, академічному чи профільному. Типові на-
вчальні плани для різних профілів, зокрема для універсального 
(тобто без чітко вираженої профільної спрямованості), визначають 
рівень навчання з основних предметів, у тому числі і з математики. 

Навчальний заклад має право коригувати цей рівень за рахунок ва-
ріативної складової, виходячи з конкретних умов.

Вибір рівня навчання математики визначається сутністю про-
фільного навчання — створення умов для самовизначення особис-
тості, її соціалізації і професіоналізації. Різні професії потребують 
різного рівня математичної підготовки як на етапі професійного на-
вчання, так і у професійній діяльності. 

Для багатьох професій цілком достатньо математичної грамот-
ності, тобто здатності застосовувати досить скромний об’єм матема-
тичних знань і вмінь для розв’язання практичних задач. Ці потреби 
здатне забезпечити навчання математики у старшій школі на рівні 
стандарту. Зміст навчання математики на цьому рівні спрямований 
на завершення формування в учнів уявлення про математику як 
елемент загальної культури. При цьому не передбачається, що в по-
дальшому випускники школи продовжуватимуть вивчати матема-
тику або пов’язуватимуть з нею свою професійну діяльність.

Значна кількість професій потребує більш ґрунтовної матема-
тичної підготовки, принаймні для вивчення математичних курсів 
у вищих навчальних закладах. Зміст традиційного навчання ма-
тематики у вітчизняній школі і був орієнтований на цей рівень. На 
сучасному етапі таку підготовку має забезпечити навчання матема-
тики на академічному рівні.

Академічний рівень навчання математики — це такий рівень 
навчання, який забезпечує можливість професіоналізації за будь-
яким напрямом. Зокрема, це означає, що він повністю відповідає 
вимогам до математичної підготовки випускників шкіл при зовніш-
ньому незалежному оцінюванні і здатний забезпечити успіхи у 
ньому. Академічний рівень навчання «допомагає вийти за жорсткі 
рамки «профільний» — «непрофільний» [14]. Цей рівень навчання 
розрахований насамперед, як уже відмічалось, на універсальний 
профіль, тобто на профільне навчання без конкретизації напря-
му профілізації в інваріантній складовій змісту навчання. Оскіль-
ки віт чизняна старша школа стає профільною, то існування такого 
профілю є природним за наступних обставин:

1) існує значна кількість учнів, які не готові з різних причин до 
однозначного вибору напряму профілізації (багатогранність інтере-
сів і здатностей, несформованість інтересів і нахилів тощо);

2) неможливість організувати навчання за певним профілем у 
даному навчальному закладі (неспроможність школи забезпечити 



96 Розділ 2. Навчання математики у 10 класі §6. Тематичне оцінювання навчання математики у 10 класі 97

2*. Доведіть, що пряма, яка утворює рівні кути з трьома прямими 
площини, перпендикулярна до цієї площини.

3. З центра O рівностороннього трикутника ABC проведено відрі-
зок OM, перпендикулярний до площини трикутника. Побудуй-
те:
1°) площину, яка проходить через точку M перпендикулярно до 
прямої AB;
2°) пряму, що проходить через середину відрізка CM перпенди-
кулярно до площини ABC;
3) площину, яка проходить через точку A паралельно площині 
MOC;
4) площину, яка проходить через точку O перпендикулярно до 

прямої BM, якщо OM=
3

3
 AB.

4*. Дано зображення куба і зображення перпендикуляра MN із 
точки М до площини однієї з граней куба. Відомо, що відрізок 
MN більший за ребро куба. Побудуйте тінь куба на площину 
цієї грані від джерела світла, поміщеного в точку М.

5. З центра O квадрата ABCD проведено перпендикуляр OM до 
площини квадрата, причому BM = BD = d.
1°) Визначте взаємне розміщення площин: а) AMC і ABC; 
б) AMC і BMD.
2°) Побудуйте площину, яка проходить через пряму AB перпен-
дикулярно до площини ACD.
3°) Доведіть, що пряма MC не є перпендикулярною до площини 
BMD.
4) Проведіть через середину F відрізка BM площину, перпенди-
кулярну до прямої OM.
5) Знайдіть площу трикутника AFC.

6. Побудуйте ортогональну проекцію куба на площину, яка пер-
пендикулярна до:
1°)  ребра куба;
2) діагоналі бічної грані;
3*) діагоналі куба.

7*. Ортогональною проекцією трикутника АВС зі сторонами 25 см, 
29 см, 36 см на площину α є трикутник А1В1С1. Ортогональною 
проекцією трикутника А1В1С1 на площину АВС є трикутник 
А2В2С2 зі сторонами 12 см, 17 см, 25 см. Знайдіть кут між пло-
щинами АВС і α.

8. Нехай точка O є серединою гіпотенузи AB прямокутного рівно-
бедреного трикутника ABC; OP — перпендикуляр до площини 
трикутника ABC, OP = AB = 4 см. Знайдіть відстані:
1°) від точки P до сторони AC;
2°) від точки A до площини COP;
3°) від площини, що проходить через середини сторін AC і BC 
паралельно OP, до площини AOP;
4) від точки O до площини PAC.

9. З точки, віддаленої від площини α на 16 см, проведені дві по-
хилі, довжини яких відносяться, як 3:5. Обчисліть довжини цих 
похилих, якщо одна з них утворює із площиною α вдвічі біль-
ший кут, ніж друга.

10. Нехай OS — перпендикуляр до площини рівностороннього три-
кутника ABC з центром у точці O; AB = OS = 2 см.
а°) Знайдіть кут між прямою CS і площиною ABC.
б°) Знайдіть кут між прямою AO і площиною SOB.
в°) Визначте взаємне розміщення площин ABC і SOC.
г) Знайдіть кут між прямою AO і площиною SBC.
ґ) Знайдіть відстань від точки B до прямої CS.

11. Запропонуйте спосіб визначення кута нахилу до поверхні землі 
жолоба для стікання води з даху будівлі.

12. Нехай A, B, C, D — чотири точки простору. Доведіть, що:
1°) середини відрізків AB, BC, CD і DА є вершинами паралело-
грама;
2) кут між прямими AC і BD прямий, якщо AB = BC, CD = DА;
3*) кут між прямими AC і BD прямий, якщо відстань між середи-
нами відрізків AD і BC дорівнює відстані між серединами від-
різків AВ і CD.

13. Дано прямокутник ABCD і точку М поза його площиною. Нехай 
l — лінія перетину площин АВМ і СDM, а m — лінія перетину 
площин ВСМ і СDM. Знайдіть кут між прямими l і m.

14. Квадрат ABCD зі стороною 4 2 см перегнули по діагоналі BD 
так, що точка C віддалена від площини трикутника ABD на 
2 см.
1°) Знайдіть кут між площинами ABD і DBC.
2°) Побудуйте лінійний кут двогранного кута ADBC і знайдіть 
його кутову міру, якщо ортогональна проекція C1 точки C на 
площину трикутника ABD лежить за його межами.
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