
Діаграми. Відсоткові    
розрахунки. Розв'язування 
задач практичного змісту.

Гендерні дослідження в 
архітектурі й освіті.

                        6 клас
Шаповалова О.М., учитель математики,
Ковальова О.В., учитель-дефектолог,

Економіко-гуманітарний ліцей №8 
 імені Василя Стуса,

м. Краматорськ
2019



Мета уроку:
● узагальнити й систематизувати знання, уміння й навички 

учнів й учениць розв’язувати задачі на відсотки;
● виконувати не складні процентні розрахунки в текстових 

задачах;
● зображувати процентні відношення за допомогою кругових 

і стовпчастих діаграм;
● показати на прикладах практичну спрямованість 

математичних знань, розвивати розумово-пізнавальні і 
творчі якості;

● сприяти подоланню гендерних стереотипів у сфері 
архітектури й науково-технічних професіях;

● учити співпрацювати й працювати в команді, групі



Тип уроку:  узагальнення знань; застосування знань до 
розв'язування задач практичного змісту.

Обладнання:  планшети,телефони , мобільний додаток 
доповненої реальності «Skyscrapers AR» , 

картки із завданням для роботи в групах .



Хід уроку:

Сьогодні на уроці ми з вами узагальнимо наші 
знання з розв'язування задач на відсотки,  а 
також  з'ясуємо, де і як можна користуватися  
діаграмами  в повсякденному житті.

Також під час уроку ми з вами здійснимо 
подорож у різні міста світу та познайомимося з 
декількома хмарочосами планети. У цьому нам 
допоможе мобільний додаток:
                     «Skyscrapers AR»



Технологія доповненої 
реальності - AR 

     Доповнена реальність- AR (augmented reality)  - сучасна  
технологія, яка  дозволяє  оживляти  об'єкти  в прямому  сенсі  

цього  слова, використовуючи вже звичні для нас нас  мобільні 
пристрої   (смартфони,   планшети).   

   
  AR   -   це   поєднання   реального   світу   з віртуально 

інтегрованими  в  нього віртуальними  зображеннями 3D об’
єктами. 



                1. Робота в командах



 2.  Інформаційна сторінка
● Доповіді команд (груп) із використанням фото/відео 

матеріалів.
● Можливість здійснити подорож навколо хмарочоса та 

сфотографуватися.
● Демонстрації моделей хмарочосів, виконаних власноруч.



3. Розв’язування задач ( робота в групах).
Приклади задач. Команда № 1.

                                   Задача №1. 
Е́йфелева ве́жа — архітектурна пам'ятка Парижа, 
розміщена на Марсовому полі, символ 
сучасної Франції. Вежу названо на честь її 
конструктора Густава Ейфеля. Сам Ейфель називав її 
«300-метровою вежею». Висота разом із новою 
антеною становить 324 метри (2000 рік) . Одразу після 
побудови (1889 рік) висота вежі разом із щоглою 
прапора становила 312,27 м. 

     На скільки                         
А) метрів була похибка Ейфеля?
Б) відсотків змінилася сучасна висота вежі?                  

 ( відповідь округлити до цілих).

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5_(%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2_%D0%95%D0%B9%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/2000


Розв’язування задач ( робота в групах).
Приклади задач. Команда № 2.

Малайзійські близнюки - 
вежі Петронас 

                            Задача №2
У 1994 році, коли вежі ще не були добудовані, 
амбітний  уряд Малайзії вирішив посунути чиказький 
хмарочос Сиз Тауер з першої позиції рейтингу висотності 
- і вмовив головного архітектора проекту Цезаря Пеллі 
збільшити висоту споруджуваних веж до рекордної 
позначки. Після того як близнюки надбудували 
сталевими шпилями в 73,5 м кожен, загальна висота 
хмарочоса склала 451,9 м - рекорд був встановлений.

А) Знайдіть, якої висоти повинні були “зрости” 
малазійські близнюки за проектом.

Б) На скільки відсотків вони “зросли”, щоб стати 
рекордсменами? ( відповідь округліть до цілих )

.

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=2ahUKEwi7-a6d95DgAhVLXSwKHZeiA6gQFjADegQIAhAB&url=http%3A%2F%2Fpodorozg.ostriv.in.ua%2Fpublication%2Fcode-4384F5C8B3D6D%2Flist-18C8FF64F27&usg=AOvVaw1aLrSmm66Lod34nZudeNtv
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=2ahUKEwi7-a6d95DgAhVLXSwKHZeiA6gQFjADegQIAhAB&url=http%3A%2F%2Fpodorozg.ostriv.in.ua%2Fpublication%2Fcode-4384F5C8B3D6D%2Flist-18C8FF64F27&usg=AOvVaw1aLrSmm66Lod34nZudeNtv


Розв’язування задач ( робота в групах).
Приклади задач. Команда № 3.

Задача №3

     Для будування кругової діаграми  
розподілу приміщень  будемо 
застосовувати наступни факти : 160 
поверхів вежі  розподілені  таким 
чином:

   24 -  технічні;  32 - готелі «Армані»;        

   48 – під офіси;      56 - квартир.



Розв’язування задач ( робота в групах).
Приклади задач. Команда № 4.

Задача №4
Вартість Ліппо-центру становить -58 000 000 
долларів

Вартість Бурдж Халіфа                    4,1  млрд.долларів

Вартість Ейфелевої вежі                  35 000 000 
долларів

Вартість веж Петронас                     1,6 млрд.долларів

Побудуйте кошторис хмарочосів у вигляді стовпчатої 
діаграми.



4. Захист робіт
● Інформація про обрані хмарочоси . 
● Підбиття підсумків.
● Оцінювання.



5. Рефлексія.
Гендерно-чутливий підхід до STEM (статистичний 
аналіз):
1. Представники яких професій брали участь у створенні цих веж? 

(архітектор, будівельник, програміст...)
2. Як ви думаєте, якими якостями повинні володіти представники цих 

професій?
3. Чи можуть чоловіки й жінки в рівній мірі володіти цими якостями?
4. Як часто ви зустрічаєте чоловіків і жінок у цих професіях? (можливо 

таблиці)



Архітектори хмарочосів, з якими ми 
працювали сьогодні на уроці -  

чоловіки :
1.  Ейфелева вежа  ……..      Густав Єйфель
2.  Вежі Петронас Тауерс   ..…...    Цезарь Пеллі
3.  Хмарочос «Бурдж-Халіфа»  …...    Едріан Сміт
4.  Ліппо-центр                 ……...            Пол Рудольф

А чи знає світ відомих архітекторок? 



Через об`єктивні чинники історично жінки мали 
куди більш скромний доступ до наук та інших 
публічних сфер суспільства, аніж чоловіки. 

Натомість в останні десятиліття ситуація різко 
змінилася!



Сучасні архітекторки, від робіт яких 
перехоплює подих:

Британка Аманда Лівіт 
може похвалитися 
великою кількістю 

нагород за свої 
неймовірні роботи. 

Музей мистецтва, архітектури й       
технологій у Лісабоні 



Заха Хадід – найвідоміша архітекторка сучасності, яка першою 
серед жінок отримала Прітцкерівську премію. Її проекти можна 

легко впізнати за неординарними формами та дизайном. 

Лондонський олімпійський комплекс 
водних видів спорту



Елізабет Диллер- стала єдиною архітекторкою, яка ввійшла в 
список "100 найвпливовіших людей світу" (журнал Time).

       Новий медичний освітній 
центр Колумбійського 

університету



Алла Миха́йлівна Ани́щенко (17 січня 1937, Полтава, Україна) - 
українська архітекторка, заслужена архітекторка УРСР (1985), 

лауреатка Державної премії УРСР в галузі науки й техніки (1982).

Авторка проекту готелю «Либідь» (Київ, 1970) та 
реконструкції Республіканського стадіону в Києві (нині 

Національний спорткомплекс «Олімпійський»)

https://uk.wikipedia.org/wiki/17_%D1%81%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1937
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%85%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B0%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%97_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D0%B2_%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B7%D1%96_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8_%D1%96_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B8_(1982))&action=edit&redlink=1


А давайте проведемо гендерне дослідження в 
нашому класі:

❏ -  порахуємо кількість усіх хлопчиків і дівчаток;
❏ -  порахуємо в 4 групах;
❏ - визначимо відсоткове співвідношення й побудуємо   

діаграми;
❏ - а зараз подумайте й скажіть, хто хотів би брати участь 

у створенні веж і хмарочосів та позв’язати своє 
майбутнє з архітектурою?

❏ -  визначимо відсотки й побудуємо діаграми.



6. Домашнє завдання :
● Зберіть інформацію, щодо вступу до Київського 

національного університету будівництва й архітектури 
(КНУБА) , опрацюйте її ( таблиця); 
http://vstup.knuba.edu.ua/ukr/wp-content/uploads/2019/08/1479_2-1.pdf

● з’ясуйте відсоткове співвідношення дівчат та хлопців; 
● за цими даними побудуйте кругові та стовпчасті діаграми;
● виконайте творче завдання: користуючись інтернет - 

посиланнями, створіть із паперу свої конструкції Ейфелевої 
вежі або інших веж.

http://www.popupology.co.uk/galleries/2/items/112

http://www.popupology.co.uk/uploads/item/pdf/112/eiffelA4.pdf

http://vstup.knuba.edu.ua/ukr/wp-content/uploads/2019/08/1479_2-1.pdf
http://www.popupology.co.uk/galleries/2/items/112
http://www.popupology.co.uk/uploads/item/pdf/112/eiffelA4.pdf


Гендерне дослідження. 
Зарахування на навчання до Київського національного 
університету будівництва і архітектури (КНУБА) у 2019 р.,
Таблиця: Кількісні показники за статтю. 
Загалом                      Дівчата                        Хлопці

кількість                             % кількість                                %

З



Гендерне дослідження. 
За даними таблиці побудувати порівняльні кругові діаграм 
(дівчата - хлопці ) за  спеціальностями :

 

1. охорона здоров’я

2. освіта

3. державне управління

4. будівництво , архітектура

5. інженерія



 Бажаємо натхнення!
Ковальова О.В.Шаповалова О.М.


