
ПЛОЩІ ПОВЕРХОНЬ ТА ОБЄМІВ МНОГОГРАННИКІВ 

Мета уроку: 

Дидактична -  формування поняття об’єму призми та піраміди; виведення 

формули для об’єму призми та піраміди; формування вмінь знаходити 

об’єм призми та піраміди; 

Розвивальна – розвивати пам'ять і мислення, просторову уяву; розвивати 

цікавість  до    математики, прагнення краще вчити предмет; здатність до 

творчого застосування знань і вдосконалення умінь;  

Виховна – виховувати наполегливість і відповідальність, допитливість, 

уважність, натхнення, любов до навчання та вміння працювати разом, 

виховувати акуратність при побудові малюнків. 

1. Формули площі поверхонь і об'ємів призми 

Площею бічної поверхні призми є сума площ її бічних граней. 

Площею повної поверхні призми є сума площ усіх її граней. 

Площа бічної поверхні прямої призми дорівнює добутку периметра основи на 

висоту призми, тобто на довжину бічного ребра. 

Наприклад: . 

 

Площу бічної поверхні призми можна обчислити за формулою: 

, 

де Р – периметр перпендикулярного перерізу (перерізу призми площиною, 

яка перпендикулярна до бічних ребер і перетинає всі її бічні ребра), АА1 – 

довжина бічного ребра. 



 

Площа повної поверхні призми ( ) дорівнює сумі площі бічної поверхні (

) і площ двох основ ( ): 

. 

Об'єм V призми дорівнює добутку площі основи на висоту: 

. 

Об'єм V призми можна обчислити за формулою 

, 

де  — площа перпендикулярного перерізу, АА1—довжина бічного ребра. 

Об'єм прямокутного паралелепіпеда дорівнює добутку його вимірів: 

. 

 

Об'єм V куба дорівнює кубу його ребра: 

. 

2. Формули площі поверхонь і об'ємів піраміди 

Площею повної поверхні піраміди є сума площ усіх її граней (тобто основи і 

бічних граней), а площею бічної поверхні піраміди — сума площ її бічних 

граней: 

. 

Наприклад: . 



 

Площа бічної поверхні правильної піраміди дорівнює половині добутку 

периметра основи на апофему: 

 

де l – апофема. 

Наприклад: . 

 

Якщо бічні грані піраміди нахилені до основи під кутом φ, а площа основи 

дорівнює , то площа бічної поверхні піраміди 

. 

Об’єм піраміди дорівнює третині добутку площі основи на висоту: 

. 

 



Площа повної поверхні зрізаної піраміди дорівнює сумі площ усіх її граней 

(тобто основ і бічних граней), а площа бічної поверхні зрізаної піраміди – сумі 

площ її бічних граней 

. 

Наприклад: , де 

. 

 

Площа бічної поверхні правильної зрізаної піраміди дорівнює добутку 

півсуми периметрів основ на апофему. 

, 

де Р1, Р2 – периметри основ, l – апофема. 

 

Об’єм V зрізаної піраміди, висота якої H, а площі основ дорівнюють S1 і S2, 

обчислюється за формулою: 

. 

Рефлексія 

1) Чому дорівнює об'єм довільної призми?  
2) Запишіть формулу для знаходження об'єму призми.  
3) Чому дорівнює об'єм похилої призми?  
4) В основі прямої призми лежить прямокутний 

трикутник із гострим кутом р (рис. 152). Діагональ 
бічної грані, яка містить гіпотенузу, дорівнює а і 
утворює з площиною основи кут α. Укажіть, які з 
наведених тверджень правильні, а які — неправильні: 



а) висота призми дорівнює d cos α; 

б) гіпотенуза основи дорівнює d cos α; 

в) катет, прилеглий до кута β, дорівнює d sin α cos β; 

г) площа основи дорівнює 
4

1
 d2 cos2 α sin 2β;  

д) об'єм призми дорівнює 
4

1
 d3 cos2 α sin α sin 2β.  

5)Чому дорівнює об'єм будь-якої піраміди? 

6) Запишіть формулу для обчислення об'єму піраміди. 

7) Як зміниться об'єм правильної піраміди, якщо її висоту збільшити в п 

раз, а сторону зменшити у стільки ж раз? 

 Домашнє завдання: 

Стр.172 самостійна робота на пошту natkaaauch87@gmail.com  
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