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центру професійно – технічної освіти.  

 

 

 

У данній роботі представлена методична 

розробка уроку з теми "Тіла обертання. Об’єми та 

площі поверхонь» мета якої узагальнити та 

систематизувати знання учнів з теми; показати 

практичне застосування вивчених формул, за 

якими обчислюються об’єми та площі поверхонь 

геометричних тіл; звернути увагу учнів на зв'язок 

предмета з життям та професією «Помічник 

машиніста тепловозу», розвивати пізнавальний 

інтерес та уміння використовувати набуті знання, 

навички й уміння в нових ситуаціях.  

Містить добір вправ, що активізують 

пізнавальну діяльність учнів. Застосовані 

інтерактивні методи сприяють розвитку 

інтелектуальних здібностей.  
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МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА УРОКУ 

 

Тема: ТІЛА ОБЕРТАНННЯ. ОБ’ЄМИ  ТА 

ПЛОЩІ ПОВЕРХОНЬ 

Мета:  

 узагальнити та систематизувати знання учнів з 

теми; показати практичне застосування 

вивчених формул, за якими обчислюються 

об’єми та площі поверхонь геометричних тіл; 

звертати увагу на зв’язок предмета з життям та 

професією;  

 розвивати в учнів пізнавальний інтерес, уміння 

використовувати набуті знання, навички й 

уміння в нових ситуаціях; формувати навички 

взаємоконтролю і самоконтролю, уміння 

об’єктивно оцінювати результати індивідуальної 

роботи.  

 виховувати у учнів повагу та зацікавленість до 

вивчення математики, охайність, культуру 

поведінки;  сприяти розширенню кругозору 

учнів.  

Тип уроку: узагальнення і систематизація знань та 

вмінь. 

Обладнання: мультимедійний проектор, 

комп’ютер, презентації. 
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ХІД УРОКУ 

 

І. Організаційна частина уроку. 

Слово вчителя.  Доброго дня, шановні 

учні! Ми раді вітати вас на нашому незвичайному 

уроці  тема якого  «Тіла обертання. Об’єми та 

площі поверхонь».  

Сьогодні ми з вами узагальнимо та 

систематизуємо наші знання з даної теми; 

покажемо практичне застосування вивчених 

формул, за якими обчислюються об’єми та площі 

поверхонь тіл обертання; встановимо зв’язок 

предмета з життям та професією.  

А девізом нашого уроку будуть слова 

відомого французького математика, фізика та 

філософа Блеза Паскаля, який будучи вашим 

однолітком у 16 років написав перший тракт з 

геометріїї, - «Серед рівних розумом за однакових 

умов, переважає той, хто знає геометрію».  

ІІ. Мотивація навчальної діяльності учнів.  

Слово вчителя.  Сьогодні на нашому уроці 

відбудеться презентація товарів «Тіла обертання». 

До нас завітали представники трьох фірм 

«Кулястий світ», «Конус», «Циліндр», які 
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продемонструють нам свою продукцію. Вони 

хочуть переконати всіх присутніх, що саме їхній 

товар – гарант нашого благополуччя. Фірми, 

безумовно,  конкурують між собою, а тому 

підготовка до презентації  велася таємно. Фірми 

змагаються за право отримання таких сертифікатів 

якості:  

 Сертифікат «Найкраша фірма 2013» 

 Сертифікат «Краще представлення товару». 

 

ІІІ. Актуалізація опорних знань. 

1. Вправа «Асоціативний кущ» 

Слово вчителя. Зараз ми перевіримо 

готовність  фірм до презентації за допомогою 

вправи «Асоціативний кущ».  

На дошку проектуються об’єкт Smart Art, 

в центрі якого напис  «Тіла обертання». Учням 

пропонується  згадати слово чи словосполучення,  

які асоціюються з цими словами. 
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У результаті на дошці з’являється 

зображення, як на малюнку.  
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VI. Вправа «Мікрофон» 

На дошку проектуються формули для 

обчислення об’ємів та площ поверхонь тіл 

обертання. Вчитель запитує, що можна знайти за 

допомогою цих формул. 
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ІV. Сприйняття та засвоєння учнями 

навчального матеріалу  

 

Слово вчителя.  Отже, фірми до 

презентації підготувалися добре. А тепер 

розпочнемо придбання початкового капіталу. До 

нас сьогодні завітав президент банку «Омега», 

який буде спонсором нашої гри. 

  Фірмам  по черзі пропонуються 

запитання. За кожну правильну відповідь можна 

отримати одну зірку. Якщо відповідь правильна, 

то бали додаються, якщо ні – то віднімаються і 

придбати це запитання може інша фірма. Фірма на 

рахунку якої буде найбільша кількість зірок і стане 

переможницею.  

 

1. Придбання початкового капіталу 

 

 Вправа «Мозкова атака» 

Учням пропонується продовжити речення. 

1. Циліндр утворюється …  ( в результаті 

обертання прямокутника навколо своєї сторони 

як осі.) 
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2.  Прямий круговий конус утворюється…  (в 

результаті обертання прямокутного трикутника 

навколо його катета як осі.) 

3. Віссю прямого конуса…  ( є пряма, яка містить 

його висоту.) 

4. Круговим циліндром називається … ( тіло, що 

складається з двох кругів,  які не лежать в 

одній площині і суміщаються паралельним 

перенесенням, і всіх відрізків, що сполучають 

відповідні точки цих кругів.) 

5. Віссю циліндра  називається пряма… ( яка 

проходить через центри основ.). 

6. Твірними конуса є… (відрізки, що сполучають 

вершину конуса з точками кола основи.) 

7.  Циліндр називається прямим,…  (якщо його 

твірні перпендикулярні до площин основ.) 

8.  Що називають основами та твірними 

кругового циліндра?   ( Круги циліндра 

називають його основами, а відрізки, що 

сполучають точки кіл кругів – твірними 

циліндра.) 

9.  Висотою конуса називається… ( 

перпендикуляр, опущений з його вершини на 

площину основи.) 
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10. Висотою циліндра називається… (відстань між 

площинами його основ.) 

11.  Яке геометричне тіло називається кулею? 

(Тіло, що складається з усіх точок простору, 

які знаходяться від даної точки на відстані не 

більшій за дану.)  

12. Який учений вважав кулю найдосконалішою з 

усіх геометричних тіл? (Піфагор)  

13. Як обчислити радіус глобуса? (виміряти 

екватор глобуса ниткою і поділити на 2π.) 

14. Скільки сфер можна провести через одне й те 

саме коло? (Безліч) 

15.  Яка фігура утворюється в результаті перерізу 

кулі площиною? (Круг) 

16. Поверхня, на якій виконується геометрія 

М.І.Лобачевского. 

(Псевдосфера) 

 

 Вправа «Математична мозаїка»  

(Робота виконується в парах) 

1. Радіус основи циліндра дорівнює 5 см, 

висота  циліндра – 10 см. Знайдіть об’єм 

циліндра. 

А) 100π см
3 

Б) 25π см
3 
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В) 250π см
3 

Г) 500π см
3 

Д) 50π см
3 

2. Площа сфери дорівнює 16 π см
2
. Чому 

дорівнює радіус сфери? 

А) 4 см
 

Б) 2 см
 

В) 2π см
 

Г) 8 см
 

Д) 16 см 

3. Радіус основи конуса дорівнює 4 см, а його 

висота 6 см. Чому дорівнює об’єм конуса? 

А) 32π см
3 

Б) 8π см
3 

В) 16π см
3 

Г) 96π см
3 

Д) 288π см
3 

4. Чому дорівнює площа бічної поверхні 

циліндра, висота  якого дорівнює 14 см, а 

діаметр основи – 8 см? 

А) 22π см
2 

Б) 56π см
2 

В) 224π см
2 

Г) 112π см
2 

Д) 28 π см
2
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5. Радіус основи конуса дорівнює 4 см, а його 

твірна – 5 см. Обчисліть площу бічної 

поверхні конуса. 

А) 100π см
2 

Б) 4π см
2 

В) 5π см
2 

Г) 10π см
2 

Д) 20π см
2
 

 

Відповіді: 

1 2 3 4 5 

В Б А Г Д 

 

2. Перегляд презентацій 

За допомогою проведення жеребкування 

визначається порядок представлення товарів 

фірмами.  

1. Реклама товарів фірми «Циліндр». 

2. Реклама товарів акціонерного товариства     

«Конус». 

3. Реклама товарів фірми «Кулястий світ». 

 

Проводиться таємне голосування для 

визначення найкращої реклами товарів фірм.  
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VI. Аукціон задач 

     Слово вчителя. Нещодавно до нас прийшло 

замовлення на реконструкцію  замку. Я 

сподіваюсь, що ви справитися з поставленними 

завданнями. Тому ми переходимо до аукціону 

задач. За правильне розв’язання практичної задачі 

кожна фірма може отримати по 2 додаткові 

зірочки.   

1. Задача. За замислом архітектора вхід до 

замку мають прикрашати дві кулі діаметром 

0,8 м, які розміщено по обидва боки від 

сходів. Ці кулі в виготовляють із природного 

каменю, густина якого дорівнює 4,5х10
3
 

кг\м
3
. Чи можна обидві виготовлені у 

майстерні кулі доставити до місця 

будівництва однією вантажівкою,  

вантажопідйомність якої дорівнює 3 т? 

Розв’язання.  Радіус кулі дорівнює 0,4 м. За 

формулою 

3

3

4
RV   

обчислимо об’єм кожної кулі: 

268,04,014,3
3

4 3 V  м
3
. 

Знайдемо масу кожної кулі: 
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1206105,4268,0 3  кг. 

Тоді маса двох куль дорівнює 

241221206  кг = 2т 412 кг, 

тобто обидві кулі можна перевозити однією 

вантажівкою зазначеної 

вантажопідйомності. 

 

2. Задача. За замислом архітектора вхід до 

замку молоді мають прикрашати дві вежі, 

дах яких має форму конуса. Висота даху 

дорівнює 4м, а діаметр вежі – 6м. Будівельна 

фірма одержала замовлення на покриття 

дахів черепицею. Скільки листів черепиці 

необхідно для покриття цих дахів, якщо 

один лист черепиці має розміри 0,15 м х 0,3 

м? 

Розв’язання. Для обчислення площі бічної 

поверхні конуса,  форму якого має дах вежі, 

спочатку необхідно знайти його твірну. 

Оскільки висота конуса дорівнює 4 м, а 

радіус основи –3 м, то  

534 22 L м. 

Тоді площа бічної поверхні конуса 

дорівнює: 
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1,475314,3  RLS   м
2
. 

Один лист черепиці має площу 0,045 м
2
. Для 

покриття одного даху потрібно 

47,1 : 0,045 = 1047 листів черепиці.  

Тоді всього потрібно 

209421047   листів черепиці.  

Відповідь: 2 094 листів.  

 

3. Задача. Скільки кілограмів фарби 

необхідно, щоб пофарбувати колону 

циліндричної форми,  якщо діаметр її основи 

дорівнює 63 м, висота – 38 дм? Відомо, що 

на один квадратний метр поверхні колони 

витрачається 200 грам фарби. 

Розв’язання.  

Н = 38 дм = 3,8 м, d = 63, 

.2 DНRНS    

Звідси 
272,7518,36314,3 мS  . 

Отже, для фарбування колони фарби 

потрібно: 

кг34,1502,072,751  . 

Відповідь: 150,34 кг. 
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4. Пошуково – дослідницька робота  

    Слово вчителя. Учні 13 групи навчаються за 

професією «Помічник машиністу тепловозу». А 

тому напередодні фірмам було надане завдання 

провести пошуково – дослідницьку роботу на тему 

«Тіла обертання в обладнанні тепловозів». Саме 

зараз представники фірм нам і продемонструють 

результати своєї роботи. 

Тіла обертання в обладнанні тепловозів 

Тіла обертання широко застосовуються в 

техніці, особливо в машинобудуванні. В цьому 

можна переконатися, якщо подивитися на форму 

різних приладів, агрегатів. Найпростіша деталь 

тепловозу  — підшипник — має в своєму складі 

тіло обертання -  кулю. Але чому саме кулю, а не 

куб або призму? Та тому, що куля зазнає 

найменшого тертя під час роботи підшипників. У 

них вставляються кульки однакового розміру. Не 

можна вставити хоча б одну кульку більшу або 

меншу за розміром, бо це спричиняє люфт агрегатів 

тепловозу і призводить до ушкоджень. Важливим є 

також те, що складові частини кермової трапеції 

з’єднані не простими болтами, а кульовими 

з’єднаннями Бо під час повороту змінюються кути 
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з’єднання і циліндричні болти можуть зламатися. 

Ще кулі використовують: 

 при перемиканні передач — кульки не 

дають змоги увімкнути відразу дві 

передачі; 

 у клапанних пристроях — у гідро 

вакуумних насосах кулька перекочується в 

циліндрі під тиском або в результаті 

розряду то відкриває, то закриває шлях 

гальмовій рідині; 

 у гідро підсилювачі — при повороті керма 

перекочується в бік повороту і допомагає 

водієві повертати кермо. 

Важливу роль в тепловозах відіграють 

циліндри. Циліндричні підшипники в автомобілях 

використовують там, де потрібні підшипники з 

великою бічною поверхнею і невеликою товщиною 

(наприклад, у механізмі зчеплення). 

У формі циліндра зроблено найважливіші 

складові частини: генератор, індукційну котушку, 

конденсатори, фільтри, насоси, стартер, карданну 

передачу, гідро підсилювач тощо. Тут 

використовується така властивість обертання 

навколо своєї осі: відстань від усіх зовнішніх точок 
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до осі обертання однакова, що якраз ми 

спостерігаємо у циліндрі. 

Головні робочі частини двигуна — поршні — 

теж мають форму циліндрів і знаходяться в 

своєрідних циліндрах. Під час переміщення 

поршня від верхньої мертвої точки до нижньої 

мертвої точки над ним утворюється простір, який 

називається робочим об’ємом циліндра. Коли 

поршень знаходиться у верхній мертвій точці, над 

ним утворюється найменший простір, який 

називається об’ємом камери згоряння. 

У багатоциліндрових двигунах повний об’єм 

усіх циліндрів виражається в літрах і називається 

літражем. Таким чином, визначення об’ємів 

циліндрів є головною характеристикою автомобіля. 

Чи використовуються в тепловозах  конуси? 

У формі конусів виконано регулюючі гвинти у 

різних частин тепловозу (наприклад, на колесах). 

Використовуються також конічні підшипники. 

Голчасті клапани, виготовлені у формі конуса, 

використовуються у карбюраторі для регулювання 

подачі конуса виготовлені деякі  деталі двигуна 

(головки клапанів, кульові пальці, поршень у 

головному гальмовому циліндрі). 
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Усе це свідчить про те, що такі тіла 

обертання, як куля, циліндр, конус, широко 

застосовуються в обладнанні тепловозів. 

 

VI. Підбиття підсумків уроку 

   За кількістю набраних балів визначається  

переможець. Робота кожного учня оцінюється за 

його участю у розв’язуванні задач. 

Визначення таємним голосуванням та 

присудження сертифікатів за кращу презентацію. 

Слово вчителя.  Отже, ми бачимо, що 

застосування математики в усіх галузях науки, 

господарства і життя – необмежене. Математика 

скрізь, вона – на кожному кроці. 

Наша країна потребує талановитих 

спеціалістів, які добре знають математику та 

здатні застосовувати свої знання на практиці. Я 

хочу вам всім побажати стати саме такими 

професіоналами, талановитими фахівцями в вашій 

професії. 
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Рефлексія.  

Питання до всіх учнів: 

 А чи сподобався вам урок? 

 А що найбільше вам сподобалось? 

 Що нового дізнались? 

 З якими труднощами зустрілись? 

 

VIІ.  Домашнє завдання 

Скласти дві задачі прикладного змісту на 

обчислення площ поверхонь та об’ємів 

геометричних тіл та розв’язати їх . 
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ДОДАТКИ 

 

Презентація товарів фірми «Циліндр» 
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Презентація товарів фірми «Конус» 
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Презентація товарів фірми «Кулястий світ»  
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