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12.11.2021 

Група 33 

Математика 

Урок 26 (геометрія)  

Тема уроку. Поняття про тіла і поверхні обертання. Циліндр. Перерізи 

циліндра.  

Мета уроку: формування понять циліндр, основи і твірні циліндра; радіус, 

висота та вісь циліндра; осьовий переріз циліндра; вивчення 

властивостей основ і твірних циліндра; формування вмінь учнів 

знаходити елементи циліндра.  

 

Матеріали до уроку: 

Тіла та поверхні обертання 
Уявимо, що плоский многокутник АВСВ обертається навколо прямої АВ 

(рис. 99, а). При цьому кожна його точка, що не належить прямій АВ, описує 

коло з центром на цій прямій. Весь многокутник АВСВ, обертаючись навколо 

прямої АВ, описує деяке тіло обертання (рис. 99, б). Поверхня цього тіла 

називається поверхнею обертання. Пряму АВ називають віссю обертання цього 

тіла. 

  Рис. 99  

Будь-яка площина, що проходить через вісь тіла обертання, перетинає це 

тіло. Утворений переріз називають осьовим перерізом тіла обертання. 

У житті ми дуже часто зустрічаємося з тілами обертання. Це — звичайна 

пляшка, пробірка, колба, хокейна шайба, патрон, котушка тощо. Більшість 

деталей, виготовлених на токарному верстаті, має форму тіл обертання. 

Циліндр 
Прямим круговим циліндром називається тіло, утворене 

обертанням прямокутника навколо його сторони.  

На рис. 100 зображено циліндр, утворений обертанням 

плоского прямокутника ОАВО1 навколо прямої 001 — осі 

циліндра.  

Сторони ОА і 01В описують рівні круги, які лежать у 

паралельних площинах і називаються основами циліндра. 

Радіуси кругів називаються радіусами циліндра. Сторона АВ 

описує поверхню, яка називається бічною поверхнею циліндра. Відрізки бічної 

поверхні, які паралельні і дорівнюють АВ, називаються твірними циліндра. 

Висотою циліндра називається відрізок, перпендикулярний до основ 

циліндра, кінці якого належать основам. Висота циліндра дорівнює його 

твірній.  
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Осьовий переріз циліндра — прямокутник зі сторонами, що 

дорівнюють висоті циліндра і діаметру його основи (рис. 101). 

 

Теорема 

Переріз циліндра площиною, паралельною його осі, є 

прямокутник (рис. 109). 
Д о в е д е н н я  

Дійсно, січна площина перетинає бічну поверхню 

циліндра по твірних АВ і СD, які рівні і паралельні, крім 

того, АВАD, СDАD. Отже, чотирикутник АВСD — 

прямокутник. 

 

Теорема 

Переріз циліндра площиною, паралельною 

основам циліндра, є круг, який дорівнює основі (рис. 

110). 

Д о в е д е н н я  

Дійсно, січна площина перетинає циліндр по кругу, бо, якщо виконати 

паралельне перенесення уздовж осі циліндра, яке суміщає січну площину з 

площиною основи циліндра, то переріз суміститься з кругом. 

 

 

Домашнє завдання: 

1. Опрацювати § 20 (звернути увагу на ст.186 – приклади розв’язування 

задач) 

2. Виконати №737, 763 
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