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Сумне явище,
коли голови учнів наповнені
великою чи малою кількістю знань,
але вони не навчились їх застосовувати.
А.Дістервег

Вступ
Спостерігаючи за стрімким розвитком технологій, важко
передбачити, яким буде світ, навіть, в недалекому
майбутньому.
Чи здатна сучасна школа підготувати школярів до
опанування спеціальностей майбутнього, адаптації до
швидких змін?
Відповіддю та допомогою може стати STEАM - освіта.
Після підписання Меморандуму про створення Коаліції
STEM-освіти 16 вересня 2015 року в Києві, питання
впровадження елементів STEAM-освіти в сучасній школі
набуло актуальності. Саме їх впровадження має стати
пріоритетним напрямом у вирішенні проблеми збільшення
інтересу дітей до спеціальностей майбутнього.
Абревіатура STEAM розшифровується як: S – science
(природничі науки), T – technology (технології), E –
engineering (інженерія або технічна творчість), A – art
(мистецтво), M – mathematics (математика). Хоча спочатку
цей підхід мав назву просто STEM, без творчої складової.
Але мистецтво дуже важливо для всебічного розвитку, тому
було вирішено додати в абревіатуру букву A (Art).
STEАM-освіта – це комплексний міждисциплінарний
підхід, який поєднує в собі природничі науки з технологіями,
інженерією, мистецтвом і математикою, акцентований на
розв’язанні життєвих завдань, де всі предмети взаємопов'язані
й інтегровані в єдине ціле.
Основна мета STEАM-освіти розвиток творчого
мислення, навичок використання інженерного підходу до
розв’язання реальних завдань, розуміння важливості дизайну,
усвідомлення ролі технології у їхньому вирішені.
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В основі STEАM методики є практичне завдання чи
проблема. Учні вчаться знаходити шляхи вирішення не в
теорії, а прямо зараз шляхом спроб та помилок,
використовуючи наявний науковий та творчий потенціл.
Навички критичного мислення та глибокі наукові знання
отримані в результаті навчання за STEАM, дозволяють дитині
вирости новатором – двигуном розвитку людства.
Математика є унікальним засобом формування не тільки
освітнього, а й розвивального та інтелектуального потенціалу
особистості. Чітка логічна схема міркувань, точність,
лаконічність мови, систематична послідовна аргументація −
усе це сприяє вихованню розумової культури учнів, впливає
на успішне вивчення всіх предметів, у тому числі й
гуманітарних.
Впровадження STEAM - освіти це інноваційний шлях у
вивченні математики.
Елементи STEАM-освіти можна використовувати на
уроках математики під час розв’язування задач, в проєктній
роботі та позаурочній діяльності. Це можуть бути задачі про
архітектурні споруди та пам'ятки рідного міста, світу; задачі
біологічного, хімічного, фізичного та географічного змісту.
У методичних рекомендаціях щодо розвитку STEMосвіти в закладах загальної середньої та позашкільної освіти
у 2019/2020 навчальному році наголошується, що «Однією з
форм STEM-навчання є уроки/заняття, які спрямовані на
встановлення
міжпредметних
зв’язків
і
сприяють
формуванню в учнів цілісного, системного світогляду,
актуалізації особистісного ставлення до питань, що
розглядаються на уроці/занятті. Ефективним засобом
формування компетентностей є проектна діяльність.
Виконання
STEM-проектів
передбачає
інтегровану
дослідницьку, творчу діяльність учнів, спрямовану на
отримання самостійних результатів під керівництвом
учителя-ментора» [1].
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Задачі з елементами STEАM-освіти.
5 клас
На уроках математики, вже у 5 класі, під час вивчення тем
множення натуральних чисел та множення десяткових дробів
легко пояснити та практично перевірити умову рівноваги
важеля, пояснити принцип його роботи, а також дослідити
властивості хорд кола, що перетинаються. Знаходити добуток
без змістовного навантаження не є доцільним.
№ 1. У холодильнику зберігають 4 однакових контейнери із
смородиною, перетертою з цукром (джерело вітаміну С).
Контейнер має форму прямокутного паралелепіпеда з вимірами
15 см, 10 см, 5 см. Скільки смородини використали, якщо 1 л
суміші (1 дм3) отримують із 1,5 кг ягід.
№ 2. Батьки вирішили зробити ремонт у ванній кімнаті,
довжина якої 160 см ширина – 150 см. У магазині було
запропоновано три види плитки для підлоги:
40×40 см по 51 грн за 1 плитку;
30×30 см по 38 грн за 1 плитку;
20×50 см по 24 грн за 1 плитку.
Обчисліть: площу ванної кімнати у см2, площу однієї
плитки кожного виду; кількість плиток кожного виду,
потрібну для підлоги цієї ванної кімнати і їх вартість.
Перевірте правильність своїх обчислень на макетах.
1.

40×40

30×30

20×50
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№ 3. Школа замовила виготовити 20 стільниць для парт
розміром 50 × 120 см. Вартість однієї стільниці складає 250
грн. Ми маємо 2 листи ДСП шириною 2м та довжиною 3м.
Визначити, чи вистачить 2 листи та обрахувати загальну
вартість замовлення, якщо фірма надає 10% знижку при
замовленні на суму більшу 2000 грн.
№ 4. Фірма замовила виготовлення підвісної стелі,
шириною 360 см, довжиною 3 м. Обрахувати кількість
упаковок, необхідних для виготовлення стелі, та вартість
замовлення, якщо в одній упаковці, вартістю 200 грн,
міститься 10 плиток.
№5. На партах маємо два набори карток зі словами:
 "ЯК", "ТВОЇ", "СПРАВИ";
 "HOW", "ARE", "YOU".
Складіть з цих слів усі можливі варіанти речень кожною
мовою. Порахуйте їх кількість та порівняйте зміст.
Висновок: в українській мові вільний порядок слів, в
даному випадку, речень, що мають зміст, – 6; під час
складання запитань в англійській мові порядок слів стало
визначений, кількість речень – 1.
№ 6. Сила, що діє на 1 важок – 3,75 Н, на другий – 1,5 Н,
розташовані від точки опори на відстані 1,2м та 3м
відповідно. Знайдіть добуток сили на відстань у двох
випадках та порівняйте результати. Зверніть увагу, важіль
знаходиться в рівновазі (горизонтально). Діти зроблять
висновок, що добутки однакові.
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№ 7. Використовуючи відомості з таблиці, знайдіть
добуток сили на відстань від точки опори до важка та
порівняйте результати.
Сила на
перший
важок
275Н

Відстань від
точки опори
до першого
важка
39м

Сила на
другий важок
429Н

Відстань від
точки опори
до другого
важка
25м

318Н

21м

126Н

53м

40,5Н

5,6м

94.5Н

2,4м

3,8Н

0,12м

5,7Н

0,08м

7,5Н

0,32м

12Н

0,2м

№ 8. Чи буде знаходитись важіль в рівновазі?
Сила на
перший
важок
3,6Н

Відстань від
точки опори
до першого
важка
0,016м

Сила на
другий
важок
4,8Н

Відстань від
точки опори
до другого
важка
0,012м Так

27,2Н

0,8м

35,1Н

0,6м

Ні

18,9Н

0,15м

8,1Н

0,35м

Так

5,9Н

0,2м

29,5Н

0,04м

Так

16,3Н
0,7м
12,8Н
1,2м
Ні
____________________________________________
У шостому класі, після вивчення теми пропорції, учні
зможуть знаходити, на якій відстані потрібно повісити
важки, або вагу важка, необхідні для рівноваги важеля.
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№ 9. На рисунку зображено два відрізки кола (хорди), які
перетинаються в точці Е. Відомі довжини відрізків АЕ, ВЕ,
СЕ, DЕ. Знайдіть добуток АЕ∙ ВЕ та СЕ∙ DЕ, зробіть
висновок. Можливо виконати практичну роботу та
експериментально перевірити цю властивість.
АЕ

ВЕ

СЕ

DЕ

20см

12см

16см

15см

1,8дм

4,5дм

6,75дм

1.2дм

0,14м

0,39м

0,105м

0,52м

№ 10. Будь-який предмет (тіло), що рухається, може
виконувати роботу, а, отже, має енергію. Так автомобіль, що
рухається може витягти інший із снігового замету; молоток,
що перебуває в русі може забити цвях і т. д. Енергію
вимірюють у джоулях (Дж).
Енергію
рухомого
тіла
називають кінетичною, її можна обчислити за формулою
Ек = 𝑚𝜐 2 : 2, де 𝑚 − маса рухомого тіла(кг), а υ – його
м
швидкість( ).
с
Огорожа притулку для тварин витримує удари, енергія яких
до 10000Дж. Власнику притулку запропонували взяти під
опіку кролика, віслюка та поні. За даними, що подані в
документації притулку, перевірте, чи зможе витримати
огорожа удари кожної з тварин і гарантувати їм безпеку?
Тварина

Маса, кг

кролик
віслюк
поні

4,6
230
180

Максимальна
м
швидкість, с
15
8
11

Відповідь: Е1 = 517,5 Дж , Е2 = 7360 Дж , Е3 = 10890Дж
Огорожа не витримає ударів поні.
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6 клас
№ 1. Найпоширеніша речовина на Землі - вода. Усього
лише 3% від загальної кількості води це прісна вода, решта
води солона.
Найсолоніше Мертве море. Мертве море розташоване на
кордоні Ізраїлю та Йорданії. Відсоток солі у ньому досягає
35%. У воді Чорного моря міститься лише 1,8% солі.
Обрахуйте, скільки грам солі міститься у 0,5 кг води,
взятої з Мертвого та з Чорного морів. За допомогою склянок,
прісної води, терезів та солі, зробіть дві склянки з тим самим
рівнем солоності, що й у цих морях. Перевірте, чи однаково
поводяться у цій воді різні важки (з фізичного набору).
№ 2. Розрахуйте кількість інгрідієнтів для приготування
20 порцій борщу з урахуванням технологічної карти. ( Одна
порція – 250мл)
Український борщ: технологічна карта на 1 л страви
Інгредієнт
Маса в грамах
Буряки

150

Капуста

100

Картопля

180

Морква

50

Цибуля рібчаста

35

олія

20

Томатне пюре

30

цукор

10

Перець солодкий

25

Бульйон

600

Який відсоток уварки продуктів?
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№ 3. Сім’я Розуменків відкрила депозит у банку. Мама
поклала 11000 грн. під 15% річних, а тато – 12000 грн. під
16% річних. Яку суму матимуть кожен із них через 1 рік,
через 2 роки? Чий прибуток більший? На скільки більший?
№ 4. Сім’я має щомісячний прибуток 13800 грн. У грудні
місяці на оплату комунальних послуг було витрачено
2825 грн, а на харчування – 2635 грн. Побудуй діаграму
витрат сім’ї на комунальні послуги та на харчування з
листопада до березня місяця.
№ 5. Подорожуючи містами Америки, турист занедужав.
Він попросив у адміністратора готелю термометр для
вимірювання температури власного тіла. Термометр показав
таке значення 98,2˚ F. Знаючи , що значення температури F за
шкалою Фаренгейта пов'язане зі значенням температури С за
шкалою Цельсія формулою F = 1,8 C + 32, допоможіть
туристові дізнатися підвищена в нього температура чи ні. Які
дані покаже даний термометр, якщо температура мандрівника
підніметься до 38 ˚С
Відповідь: t ≈36,7˚ (температура не підвищена); 100,4˚F.
№ 6. (завдання на знаходження НСК)
Обладнання: кольорові смужки, довжиною 2 см, 3 см, 4см,
5см та 6 см; фотографії мурашки, таргана, равлика,
черепашки та сарани.
Якось Марічка спостерігала за цікавим змаганням на
підвіконні. Там ніби наввипередки повзали: мурашка, чорний
тарган, виноградний равлик, який постійно ховався у свою
мушлю, сарана та домашній улюбленець – маленька
червоновуха черепашка. Дівчинка зацікавилася, яку
найменшу довжину буде мати ланцюжок, якщо його складати
з мурашок та тарганів поставлених поряд у 2 ряди, щоб ці
ряди виявилися рівними. Допоможемо дівчинці, не
знущаючись над живими істотами.
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І група
Завдання1: Викладіть поряд смужки, що мають довжину 2
см та смужки по 3 см. Виміряйте довжину рядка, де смужки
порівняються, довжину рядка, на якій смужки порівняються
вдруге. Обчисліть НСК чисел 2 і 3. Зробіть висновки.
Завдання 2: Викладіть поряд смужки, що мають довжину
3см та смужки по 5 см. Виміряйте довжину рядка, де смужки
порівняються, довжину рядка, на якій смужки порівняються
вдруге.Обчисліть НСК чисел 3 і 5. Зробіть висновки.
Завдання 3: Викладіть поряд смужки, що мають довжину 2
см та смужки по 5 см. Виміряйте довжину рядка, де смужки
порівняються, довжину рядка, на якій смужки порівняються
вдруге. Обчисліть НСК чисел 2 і 5. Зробіть висновки.
ІІ група
Завдання1: Викладіть поряд смужки, що мають довжину 3
см та смужки по 4 см. Виміряйте довжину рядка, де смужки
порівняються, довжину рядка, на якій смужки порівняються
вдруге. Обчисліть НСК чисел 3 і 4. Зробіть висновки.
Завдання 2: Викладіть поряд смужки, що мають довжину
4см та смужки по 5 см. Виміряйте довжину рядка, де смужки
порівняються, довжину рядка, на якій смужки порівняються
вдруге.Обчисліть НСК чисел 4 і 5. Зробіть висновки.
Завдання 3: Викладіть поряд смужки, що мають довжину 3
см та смужки по 5 см. Виміряйте довжину рядка, де смужки
порівняються, довжину рядка, на якій смужки порівняються
вдруге. Обчисліть НСК чисел 3 і 5. Зробіть висновки.
ІІІ група
Завдання1: Викладіть поряд смужки, що мають довжину 2
см та смужки по 4 см. Виміряйте довжину рядка, де смужки
порівняються, довжину рядка, на якій смужки порівняються
вдруге. Обчисліть НСК чисел 2 і 4. Зробіть висновки.
Завдання 2: Викладіть поряд смужки, що мають довжину
4см та смужки по 6 см. Виміряйте довжину рядка, де смужки
порівняються, довжину рядка, на якій смужки порівняються
вдруге.Обчисліть НСК чисел 4 і 6. Зробіть висновки.
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Завдання 3: Викладіть поряд смужки, що мають довжину 2
см та смужки по 6 см. Виміряйте довжину рядка, де смужки
порівняються, довжину рядка, на якій смужки порівняються
вдруге. Обчисліть НСК чисел 2 і 6. Зробіть висновки.
Висновки:
1. Задачу Марічки можна розв’язати знайшовши НСК
довжин потрібних істот.
2. НСК сусідніх чисел – добуток цих чисел.
3. НСК взаємно простих чисел – добуток цих чисел.
4. НСК чисел, які мають спільні дільники, не слід шукати
як добуток цих чисел.
5. Які красиві ці маленькі істоти і їх не слід ображати.

Чорний тарган, довжина 3 см.

Мурашка , довжина 2 см.

Виноградний равлик,
довжина мушлі 4 см.

Червоновуха черепашка,
довжина 5 см.

Лугова сарана,
довжина 6 см.
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7 клас
№ 1. (завдання про нерівність трикутника)
Обладнання: дерев’яні палички різної довжини
Учні працюють в парах. На кожній парті є три набори
паличок. Наприклад: 2 см, 3 см, 5 см; 2 см, 4 см, 5 см;
2 см, 5 см, 8 см
Завдання: виміряти довжини паличок, скласти з кожного
набору трикутники, порівняти довжину найбільшої палички
із сумою двох інших. Якщо трикутник скласти можливо,
порівняти кожну сторону трикутника із сумою довжин двох
інших сторін.
Висновки: трикутник можна побудувати за умови, що
довжина кожної сторони трикутника менша за суму довжин
двох інших сторін.
Достатньо перевірити найбільшу сторону трикутника.
№ 2. Під час уроку геометрії на тему «Трикутники»
Миколка помітив відсутність лінійки. Нарисувати трикутник
від руки йому не вдалося. Але він вийшов із ситуації,
використавши обгортку з цукерки «Стріла» (фольговану
круглої форми). Як він це зробив?
№ 3. Під час уроку геометрії на тему «Кути» Миколка
помітив відсутність транспортира. Під час уроку вчителька
попросила побудувати кут, градусна міра якого 45°.
Побудувати кут від руки йому не вдавалося. Але він вийшов
із ситуації, використавши обгортку з цукерки «Стріла»
(фольговану круглої форми). Як він це зробив?
№ 4. Намалювати рамочку до фотокартки, без
використання креслярських інструментів, за наявності лише
олівця та папірця з нерівними краями.
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Висновок: Прямий кут отримаємо, згорнувши папірець
навпіл (розгорнутий кут), з’єднуючи сторони розгорнутого
кута, утворивши другий згин.
№ 5. У серпні 2001 року на одному з пшеничних полів
Гемпшира (Англія) з різницею у тиждень з’явилися два
незвичних малюнка. Їх розміри складають 200 на 85 футів та
160 на 180 футів. Знаючи, що 1 фут= 0,3048м, знайдіть їх
площі(у м2 ).

Відповідь: 1579,4м2 та 2675,6м2
№ 6. На виробництві є дві циліндричні цистерни
однакового розміру різної жорсткості. Перша витримує тиск в
12кПа, а друга – в 11кПа. Чи можна одну з них повністю
заповнити маслом, а іншу – водою, якщо густина масла
кг
кг
900м3 , води – 1000м3 , а цистерни мають радіус 70см і висоту
1,2м?
Відповідь:Так. Бо тиск масла 10584Па, а води–
Н
11760Па.(р=ρgh, де ρ – густина рідини, g= 9,8кг, h – висота
стовпа рідини.)
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8 клас
Трикутник − найбільш жорстка фігура з усіх
геометричних фігур. Елементи майже кожної будівельної
конструкції виготовляють так, щоб вони мали якомога більше
трикутників. Їх можна побачити у мостових формах,
телевежах, кронштейнах. Отже, трикутник і його площа
здавна займає у житті людини особливе місце.
№ 1. Бригада робітників перекривала дах приватного
будинку, залишилось
обшити вагонкою фронтони. За
проектом будівлі ширина даху 8 м і висота 4 м. Метр вагонки
коштує 240 грн. Скільки коштуватиме вагонка на обидва
фронтони? (Коефіцієнт затрат 1,15)

№ 2. Практичні завдання при вивченні теми «Вписані та
центральні кути та їх властивості». Роботу доцільніше
проводити в парах або в малих групах.
Кожна пара (група) має 2 – 4 круга однакового радіуса
вирізані з паперу різного кольору.
Завдання для груп.
 Усім членам груп скласти усі кола та відрізати певний
сегмент (відкласти в бік). При цьому пригадати
означення хорди, сегмента круга.
 Роздати кожному учню по частині круга із завданням
побудувати будь-який вписаний кут та вирізати його.
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 Розглянути утворені кути та зробити їх накладання.
Зробити висновок (усі вписані кути, що спираються на
одну дугу рівні).
 Далі працює половина учнів групи. Завдання: побудувати
центральний кут на колі та вирізати його. Зробити
накладання вписаного та центрального кутів кіл. Зробити
висновок (вписані та центральні кути, що спираються на
одну дугу, не рівні).
 Скласти вирізаний центральний кут навпіл та прикласти
до вписаного кута. Зробити висновок (вписаний кут
дорівнює половині центрального кута, якщо вони
спираються на одну дугу).
 Таким чином, учні отримують нові знання на практиці,
розглянувши усі властивості наочно. Обов’язково одна з
груп має зробити розріз по діаметру, та зробити
висновок, що на діаметр кола спирається прямий кут. В
кінці уроку робимо візуалізацію нової теми – наклеюємо
в зошит усі частини кругів, підписуємо кути, схематично
записуємо властивості.
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№ 3. «Кенгуру 2011» на малюнку зображено трапецію.
Точки А та В – середини її бічних сторін. Якщо площа сірого
прямокутника 13см2, то площа трапеції дорівнює…

А

В

Щоб розв’язати дану задачу, необхідно перегнути трапецію
по лініях прямокутника. Отримаємо два рівних прямокутники із
площею 13см2. Отже, площа трапеції рівна 26см2.
№ 4. Флетайрон Білдінг (він же - хмарочос «Праска»),
який отримав свою назву через незвичайну форму, що
нагадує, відповідно, цей елемент побутової техніки найвідоміша будівля Нью – Йорку( США).
«Праска» вирізняється
з-поміж інших висоток не
тільки трикутною формою,
а й тим, що вигляд
хмарочосу
кожен
раз
видозмінюється
в
залежності від кута огляду,
в
якому
знаходиться
спостерігач.
У грудні 2012 року в
Нью – Йорку було відкрито музей математики, що
розташований поруч із «Праскою». На честь річниці його
заснування, музей організував цікавий захід – вирішили
визначити вид трикутника, що знаходиться в основі цієї
будівлі.
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Приблизно
500
ентузіастів
вишикувалося у ланцюг вздовж стін
хмарочосу, кожен тримав у руках дві
палички, що світилися. Утворився
великий
трикутник.
В
ході
експерименту виявилось, що розміри
«Праски» в паличках 75, 180 та 195.
Визначте
вид
трикутника.
Знайдіть найменший його кут.
Знайдіть площу основи хмарочосу,
якщо найменша його сторона 26
метрів.
Яка мінімальна кількість паличок потрібна, щоб скласти
за їх допомогою прямокутний трикутник?
Складіть
прямокутний трикутник за допомогою ватних паличок.
№ 5. Учні в шкільній майстерні виготовили партію
полиць чотирикутної форми. Як перевірити, чи матиме
полиця форму прямокутника, маючи лише лінійку з
поділками?
Відповідь. Спочатку перевірити рівність обох пар
протилежних сторін, а потім рівність діагоналей.
№ 6. Паркетчик, перевіряючи, чи має вирізаний
чотирикутник форму квадрата, переконався, що діагоналі
рівні і перетинаються під прямим кутом. Чи досить такої
перевірки?
Відповідь. Такої перевірки недостатньо.
Існує чотирикутник, у якого діагоналі рівні
і взаємно перпендикулярні, але не квадрат.
(Див.малюнок )
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№ 7. З фанери випиляли фігуру квадратної форми. Як
перевірити, що вирізаний чотирикутник є квадратом?
Відповідь. Повернути чотирикутник на 900 і вставити в
розріз, що утворився в фанері.
№ 8. З листа сталі вирізали чотирикутник з рівними
сторонами. Як, не вимірюючи кутів чотирикутника,
переконатися, що чотирикутник є квадратом?
Відповідь. Досить перевірити рівність діагоналей.
№ 9. Час t падіння предмета з висоти h, обраховується за
формулою, 𝑡 =

2ℎ
9,8

. З даху, висота якого 19,6 м падає

бурулька. Скільки часу є у перехожого, щоб дістатися
безпечного місця? Чи знаєте ви, що цей час не залежить від
маси бурульки?
Відповідь: 𝑡 =

2∙19,6
9,8

=2(с).
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9 клас
№ 1. Лондонське Око (англ. London Eye) — одне з
найбільших оглядових коліс у світі, побудоване до
святкування міленіуму. Розташоване у Лондоні (Велика
Британія).
З висоти 135 метрів відкривається вигляд практично на
все місто. Колесо огляду зроблене за проектом подружжя
Девіда Маркса і Джулі Барфілд. Втілення проекту в життя
зайняло шість років.
З 20 січня 2011 року, його офіційна назва EDF Energy
London Eye. З середини січня 2015 року носить назву CocaCola London Eye.
"Лондонське Око" має 32 закриті кабінки. Кабінки
символізують собою 32 передмістя Лондона. Кожна капсула
може прийняти до 25 пасажирів. Один оберт займає
приблизно 30 хвилин. Колесо зупиняється тільки для того,
щоб інваліди і літні люди могли зробити посадку / висадку
безпечно.

Завдання:
1. Обрахувати максимальну кількість відвідувачів, які
можуть одночасно знаходитися на атракціоні.
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2. Розклад роботи атракціону залежить від пори року та
дня тижня. Наприклад з 25 травня — 1 червня: "Лондонське
Око" працює з 10:00 — 21:30. Яка кількість відвідувачів може
скористатися атракціоном протягом 1 дня?
3. За допомогою фото встановіть, відстань, впродовж якої
люди насолоджуються краєвидами Лондона. Масштаб фото
1:1500.
4. За допомогою фото встановіть, відстань між двома
сусідніми капсулами(довжина дуги). Масштаб фото 1:1500.
5. Допоможіть архітектору створити зменшену копію
London Eye у вашому місті. Висота вашого атракціону має
бути 27 метрів. Знайдіть довжину ободу, та відстань між
двома сусідніми кабінками.
№ 2. За рецептом для маринування огірків в 3 л маринаду
входить 20 мл оцтової есенції (90%-ої концентрації). Чи може
господиня, яка не має цього продуку, використати оцет 9%-ої
концентрації? Якщо так, то що вона повинна врахувати та
скільки оцту використати для приготування 3 л маринаду?
При вивченні теми додавання та віднімання векторів
доцільно розглядати задачі, пов’язані з рухом човна, літака,
повітряної кулі тощо.
№ 3. Пояснити, чому насправді не рухався віз у байці
Крилова «Лебідь, рак та щука».
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№ 4. Човен рухається перпендикулярно до течії річки зі
швидкістю 12 км/год, швидкість течії річки 5 км/год. В якому
напрямі та з якою швидкістю буде насправді рухатися човен.
Зробити схематичний рисунок у масштабі 1 клітинка 1 км/год

№ 5. Під час вивчення теми "Симетрія відносно точки та
прямої" в 9 класі доцільно розглянути картину «Старий
Рибалка». Вона належить пензлю угорського художникасамоучки на ім’я Тівадар Костка Чонтварі. Аптекар за
професією,
Чонтварі
написав
картину в 1902 році, заклавши до
неї свій підтекст і зобразивши на
ній дві сутності… Проте за життя
автора секрет картини так і не був
розгаданий.
Столітня
загадка
була
розкрита лише нещодавно: якщо у
середині картини побудувати
вертикальну пряму та побудувати
зображення, симетричне одній з
частин картини відносно цієї
прямої, то можна побачити або
Бога, що сидить у човні, зі
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спокійним пейзажем на задньому плані (симетрія правої
частини рибалки), або диявола, який сидить на вулкані зі
штормовим озером позаду (симетрія лівої частини).
Це легко показати за допомогою дзеркала або комп’ютера.
«Старий рибалка» як втілення людської мудрості за
допомогою простого прийому показує, як гармонують в
кожному з нас добро і зло, Бог і диявол. І врівноважити їх завдання кожної людини
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№ 6. Маючи план будівлі прибрамного будиночка садиби
барона І.М. де Шодуара (м. Житомир), обчислити площу, яку
він займає.
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10-11 клас
№ 1. При створенні настільної гри для розвитку уваги
складено картки з малюнками, на оберненій стороні яких є
чотири запитання щодо зображеного на них. Гравець
протягом 30 секунд розглядає картку, а потім має дати
відповідь на одне з чотирьох запитань. Запропонуйте
многогранник для визначення номеру запитання, так щоб
випадання усіх номерів були рівноймовірними ( куб
використати не можливо, бо він має шість граней)
Розглянути різні види многогранників, знайти кількість їх
граней.
Продумати, яку кількість запитань в подібних іграх можна
скласти та який многогранник доцільніше для цього
використати.
Домашнє завдання: скласти математичну вікторину та
многогранник для вибору номеру питань для неї.
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№ 2. Для знаходження рівня pH дуже розведеного
розчину використовують формулу pH = − 𝑙𝑔[H+], де [H+]
концентрація іонів водню в розчині.
pH-фактор дорівнює по модулю і протилежний за знаком
десятковому логарифму активності водневих іонів,
вираженій в молях на один літр.
Жовті нарциси рекомендують поливати розчином з
оптимальним рівнем pH 6,8. Чи можна використати для
поливу нарцисів розчин, якщо концентрація іонів водню в
моль
ньому 4∙10−3 л ?
Розв’язання: pH = − 𝑙𝑔[H+]= − 𝑙𝑔4∙10−3 =−( 𝑙𝑔4 + 𝑙𝑔10−3 )=
3− 𝑙𝑔4≈2,4.
Відповідь: pH-фактор розчину не є оптимальним для
нарцисів.
№ 3. Жовті нарциси рекомендують поливати розчином з
оптимальним рівнем pH 6,8. Обрахуйте концентрацію іонів
водню в такому розчині.
Розв’язання: pH = − 𝑙𝑔 [H+]; 6,8=−𝑙𝑔 [H+]; 𝑙𝑔 [H+]=−6,8;
моль
[H+]=10−6,8 = 1,6 ∙ 10−7
.
л

№ 4. Під час схрещування двох форм ротиків ̶ з білими
та червоними квітками ̶ все потомство має рожеві квітки.
Схрещування рослин з червоними квітками та нормальним
віночком і рослин із рожевими квітками та радіальним
віночком дає лише рослини з нормальним віночком, але
половина з них ̶ рожеві, половина ̶ червоні. Якщо отримані
рослини
з
рожевими
нормальними
квітками
самозапилюються, то яка ймовірність появи рожевих
нормальних квіток у рослин , а яка ̶ білих радіальних?
Розв'язування: За умовою задачі під час схрещування
червоноквіткової та білоквіткової форм з'являються гібриди з
рожевими квітками. Тому в даному випадку має місце
проміжне успадкування.
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A ̶ ген білого забарвлення
a ̶ ген червоного забарвлення

A
a
A
AA
Aa
a
Aa
aa
Забарвлення успадковується за проміжним успадкуванням
1
(1:2:1), тому 4 рослин з червоними квітками (АА),
1

1

˗ з рожевим (Аа), 4 ˗ з білими (аа).
2
Позначимо події та знайдемо їх ймовірності :
1
А1 ̶ поява рослин з рожевими квітками, Р(А1) = 2;
1

А2 ̶ поява рослин з білими квітками, Р(А2) = 4
Оскільки всі гібриди першого покоління мають
нормальний віночок , то ця ознака є домінатною , а вихідні
форми ̶ гомозиготами.
В ̶ ген нормального віночка
B
b
в ̶ ген радіального віночка
B
BB
Bb
b
Bb
bb
За моногібридним схрещуванням форма віночка
3
успадковується за ІІ законом Г. Менделя, тому 4 особин з
1

нормальним віночком, 4 ˗ з радіальним. Маємо:

3

В1 ̶ поява рослин з нормальним віночком, Р(В1) = 4

1

В2 ̶ поява рослин з радіальним віночком, Р(В2) = 4
Їх діти:
1) рожеві нормальні ̶ АаВв;
2) червоні нормальні ̶ aaBb.
Отже, нам потрібно знайти, яка частина потомства буде
рожевими нормальними, а яка
̶ білими радіальними в
результаті самозапилення рожевих нормальних: AaBb х AaBb.
С ̶ поява рожевих нормальних квіток
В ̶ поява білих радіальних квіток.
Отже, генотипи батьків такі: ааВВ і Аавв.
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Події А1 і В1 та А2і В2 ̶ незалежні, тому за теоремою
множення ймовірностей
1 3
3
Р(С)= Р (А1)* Р (В1)= 2 · 4 = 8
1

1

Р(В)=Р (А2)* Р (В2)= 4 · 4 =
Відповідь.
1

𝟑
𝟖

1

16

імовірність появи рожевих нормальних

квіток, 16 - білих радіальних.
№ 5. У карооких батьків є четверо дітей, з яких двоє
блакитнооких мають І і IV групи крові, а двоє карооких – ІІ і
ІІІ. Карий колір очей домінує над блакитним і визначається
аутосомним геном. Яка ймовірність народження наступної
блакитноокої дитини з І групою крові?
Розв'язання
Оскільки у карооких батьків є блакитнооки діти, то
батьки гетерозиготні за цією ознакою.
Одна дитина має І групу крові, тогу ген О повинен бути в
обох батьків. Але є діти ІІ, ІІІ, ІV груп крові, тому один з
батьків буде мати ген А, а другий – ген В. Отже, генотип
батьків: СсАО, СсВО, тобто вони гетерозиготні за обома
ознаками і будуть створювати чотири типи гамет (С – ген
кароокості,с – ген блакитноокості).
𝟏
Відповідь: 𝟏𝟔
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Зразки завдань, взяті з Національного
звіту за результатами міжнародного
дослідження якості освіти PISA-2018
2020-2021 навчальний рік буде оголошено Роком
математики в Україні – це допоможе привернути увагу всього
суспільства до розвитку математичної грамотності не лише у
школярів, а у всіх наших громадян.
"Результати PISA-2018 показали, що ми маємо системно
працювати над розвитком математичної грамотності в
українських школярів», – наголосила Міністр освіти і науки
Ганна Новосад під час презентації Національного і
Міжнародного звітів
за
результатами
міжнародного
дослідження якості освіти PISA-2018.
Характерною особливістю дослідження PISA є його
компетентнісний характер: завдання тестів стосуються
реальних життєвих ситуацій, для розв’язування яких потрібно
не репродуктивне відтворення набутих знань і вмінь, а
здатність ефективно застосовувати їх у нових, нестандартних
ситуаціях.
Результати PISA-2018 наочно продемонстрували, що
системі сучасної математичної освіти необхідні зміни.
Пропонуємо зразки завдань, взяті з Національного звіту
за результатами міжнародного дослідження якості освіти
PISA-2018 [3].
№ 1. Скейтборд.
Іван полюбляє кататися на скейтборді. Він регулярно
навідується до магазину "Скейтер", щоб дізнатися про ціни на
товари для скейтбордистів. У цьому магазині можна купити
як повністю зібраний скейтборд, так і окремі компоненти,
щоб зібрати скейтборд власноруч: платформу, комплект із 4
коліс, комплект із 2 тримачів для коліс і комплект металевих і
гумових деталей.
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1. Іван хоче собі сам зібрати скейтборд. Яку найменшу та
яку найбільшу суму йому доведеться заплатити у цьому
магазині за всі компоненти скейтборду? Запишіть свою
відповідь у зедах так: (a) Мінімальна сума: __ зедів. (b)
Максимальна сума: __ зедів
2. Магазин пропонує три різні типи платформ, два різні
комплекти коліс і два різні комплекти металевих і гумових
деталей. Однак у магазині в наявності лише один набір
тримачів для коліс. Скільки різних скейтбордів Іван може
зібрати із деталей, що є в наявності в магазині? Варіанти
відповідей: 6, 8, 10, 12.
3. В Івана є 120 зедів. Він хоче зібрати найдорожчий
скейтборд з-поміж тих, які може собі дозволити на цю суму.
Скільки грошей він може витратити на кожен із чотирьох
компонентів скейтборда?
Запишіть свою відповідь у наведеній нижче таблиці.
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№ 2. Приватний будинок.

1. Обчисліть площу підлоги горища будинку – квадрата
ABCD. Площа підлоги горища (у метрах квадратних).
2. Обчисліть довжину відрізка EF – горизонтального
ребра бетонного блоку. Довжина EF (у метрах).
№ 3. Пограбування
Телерепортер показав діаграму, яку наведено нижче, і
заявив таке: «З діаграми видно, що порівняно з 1998 роком у
1999 році стрімко зросла кількість пограбувань».

Чи правильний висновок на основі цієї діаграми зробив
телерепортер? Обґрунтуйте свою відповідь.
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№ 4. Швидкість капання.

1. Медична сестра хоче вдвічі збільшити час уведення
розчину. Опишіть точно, як саме зміниться величина D, якщо
t збільшиться вдвічі, а k і V при цьому залишаться тими
самими.
2. Медичним сестрам також доводиться обчислювати
об'єм розчину V відповідно до заданої швидкості капання D.
Розчин, який уводять зі швидкістю 50 крапель за хвилину,
необхідно ввести пацієнту упродовж 3 годин. Коефіцієнт
капання для цього вливання дорівнює 25 крапель на мілілітр.
Чому дорівнює об'єм розчину (у мл)?
№ 5. Тести з географії.
У школі, де навчається Олена, учитель географії дає
учням тести. Максимальний бал, що можна отримати за
виконання кожного тесту, дорівнює 100. Середній бал Олени
за чотири перших тести дорівнює 60. За п’ятий тест вона
отримала 80 балів.
Чому дорівнює середній бал Олени з географії за всі
п’ять тестів?
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№ 6. Гараж.
У базовому асортименті виробника гаражів є моделі, у
яких лише одне вікно й одні ворота.
Василь вибирає гараж із «базових» моделей, у якого
вікно та ворота розміщені так:

На двох кресленнях, наведених нижче, показано розміри
(у метрах) гаража, який вибрав Василь.

Дах гаража складається з двох однакових прямокутних
секцій.
Обчисліть площу всього даху. Запишіть хід своїх
міркувань
№ 7. Підтримка президента.
У Зедландії проводилось опитування населення, метою
якого було визначення рівня підтримки президента на
майбутніх виборах. Чотири газети провели свої власні
опитування населення країни. Результати цих опитувань
наведені нижче.
Газета 1: 36,5 % (опитування проводилося 6 січня на
випадковій вибірці з 500 громадян, які мають право
голосувати).
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Газета 2: 41,0 % (опитування проводилося 20 січня на
випадковій вибірці з 500 громадян, які мають право
голосувати).
Газета 3: 39,0% (опитування проводилося 20 січня на
випадковій вибірці з 1000 громадян, які мають право
голосувати).
Газета 4: 44,5 % (опитування проводилося 20 січня, було
опитано 1000 осіб, які самі подзвонили, щоб проголосувати).
Результати якої газети найкраще використати для
прогнозування рівня підтримки президента, якщо вибори
відбудуться 25 січня? Щоб обґрунтувати Вашу відповідь,
наведіть дві причини, чому саме результати цієї газети варто
використати.
№ 8. Браковані плеєри.

Яка з двох компаній, «Електрикс» чи «Тронікс», має
більш низький загальний відсоток бракованих плеєрів?
Обґрунтуйте
свою
відповідь
обчисленнями,
використовуючи дані, наведені в таблицях.
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№ 9. Збільшення зросту.

1. Порівняно з 1980 роком середній зріст 20-річних
дівчат у 1998 році збільшився у середньому на 2,3 см і став
дорівнювати 170,6 см. Яким був середній зріст 20-річних
дівчат у 1980 році? Відповідь у см.
2. Поясніть, чому із графіка видно, що збільшення зросту
дівчат у середньому уповільнюється після 12 років.
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Проєкти з елементами STEАM-освіти.
Проєкт «Розумна ферма»
Класи: 6-9
Тривалість: 1 місяць
Міжпредметні зв'язки : математика, фізика, біологія, хімія,
географія, технології, мистецтво.
Кількість груп: 7 груп (об'єднаних за напрямками по 4 учні в
кожній)
ОПИС ПРОЄКТУ:
Проєкт представлений на прикладі утримання домашньої
птиці, а саме курей. Подібні проєкти можна розробити і щодо
інших домашніх тварин.
Біологія: дізнатися, які корма необхідні для курей, як
запобігти захворювань, режим дня.
Хімія: дізнатися про корисні елементи, які містяться в
курячих яйцях, використання яєчної шкарлупи для домашніх
цілей.
Географія: скласти графік сходження сонця.
Фізика: розробити механізм на основі важелів,
наступаючи на які кури могли б відкрити годівниці, поїлки.
Технології: виготовити годівницю та поїлку для курей,
розробити макет приміщення для утримання птиці.
Мистецтво: виготовити крашанки, писанки, драпанки.
Математика: розв'язування задач на обчислення;
наприклад: скільки кормів необхідно для певної кількості
курей, яка їх вартість; об'єм кормів, який вміщає годівниця;
на скільки відсотків «домашні» яйця дорожчі за придбані в
супермаркеті і т.п.
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Проєкт «Мій Житомир»
Класи: 7-9
Тривалість: Від одного до двох місяців
Навчальні предмети: математика, інформатика, основи
економіки, історія, образотворче мистецтво, естетика
За кількістю учасників : Груповий
Тип

проекту: Дослідницький,
практичний

творчий,

пізнавальний,

Тематичне питання: Мій Житомир – рідне місто! Для
більшості з нас - рідне і звичайне, але і
досі
незвідане.
Ми
постійно
змінюємося: щодня, щомісяця, щороку,
а чи змінюється наш Житомир? Якою
була улюбленіша вулиця містян Михайлівська в минулому? В молодості
наших батьків? Чи є зміни? Що можемо
змінити ми?
Мета та задачі проєкту:
 зацікавлення учнів вивченням історії рідного міста;
 виховання почуття патріотизму і гордості за свою країну
і своє рідне місто;
 об’єднання учнів однією цікавою спільною ідеєю ;
 виховання в учнів інтересу до вивчення математики;
 використання знань учнів з геометрії про обчислення
площ
многокутників
до
оздоблення
вулиці
Михайлівської ;
 реалізація наскрізних ліній «Підприємливість і фінансова
грамотність" та «Громадянська відповідальність" через
роботу в проєкті;
 вироблення у школярів практичних
дизайнерських
навичок;
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- розвиток естетичних навичок: здатності бачити красу
навколишнього світу, готовності зберігати її;
- створення за допомогою сучасних програм макету
оздоблення та презентації проєкту;
- формування у дітей умінь працювати з інтернет–ресурсами
та додатковою літературою
Необхідне устаткування, приладдя та витратні матеріали:
фотоапарат, комп’ютер, сканер, принтер, інтернет, процесори
Microsoft Office(Word, PowerPoint, Publisher, Fotoshop CS-5 )
Очікувані продукти: Комп’ютерна презентація.
ОПИС ПРОЄКТУ
Етапи роботи над проєктом:
1. Підготовчий етап – планування проєкту; обговорення та
постановка цілей.
2. Збір історичних та сучасних матеріалів для проєкту.
3. Систематизація та аналіз матеріалів для проєкту,
редагування; створення фотоколажу; збір та написання
історичних довідок.
4. Створення макету оздоблення та обчислення вартості
проєкту.
5. Презентація напрацювань проєкту.
Діяльність учнів.
Учні одержують завдання, об’єднуються в групи.
І група “Історики ”
Проводять пошукову роботу, збирають матеріал про
вулицю Михайлівську за двома напрямами:
- екскурс в минуле: походження назви вулиці та її зміни
протягом часу;
- сучасний портрет: реконструкція вулиці в наш час; заходи,
що проводились на вул.Михайлівській (Додаток 1).
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ІI група «Дослідники»
Збирають матеріал про оздоблення міст та вулиць
України
1.Оригінальну ідею до Дня вишиванки, який традиційно
відзначається в
травні, придумали у Збаражі. Місцеві
школярі та вчителі прикрасили вишиваними орнаментами
одну з вулиць міста. Виглядає дуже красиво! Про це
повідомляє у ―Фейсбук‖ працівниця Збаразької міськради
Ірина Демчук: ―Збараж готується до Дня вишиванки! В
рамках проекту ―Одягни Збараж у вишиванку‖ учні та вчителі
збаразьких шкіл, школи-інтернату, будинку дитячої та
юнацької творчості задекорували одну із вулиць нашого міста
вишиваними орнаментами! Щира подяка Вам за старанність,
працю, величезне бажання та любов до нашого міста! Ви –
Молодці!!!‖

40

2. У Сумах на бруківці намалювали 500-метровий
орнамент вишиванки.
На тротуарній плитці центральної вулиці міста на день
вишиванки 18 травня 2015 року, місцеві активісти розпочали
створення рекордного для України 500-метрового орнаменту
вишиванки. Робота з малювання вишиванки тривала до 21
травня. Орнаментом була розмальована плитка від СпасоПреображенського собору в обидві сторони пішохідної
вулиці.

3. Було висунуто пропозицію створити орнамент
вишиванки на улюбленій вулиці мешканців Житомира –
Михайлівській та розробити проєкт макету.
ІІI група “Архітектори ” та “Математики ”
Знаходять план благоустрою вулиці Михайлівської та
обчислюють площу вулиці, яку буде запропоновано
розфарбувати, використовуючи вказаний масштаб. ( 1:500)
На плані: довжина – 69см; ширина: 33см
В дійсності:
довжина - 69·500=34500см=345м
ширина- 33·500=1650см=16,5м
площа - 345·16,5=5692,5 м2
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ІV група “Дизайнери ”
Працюють під гаслом « Від історії та геометрії до творчості».
Обирають малюнок для створення макету оздоблення.
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За допомогою програми Fotoshop наносять малюнок на фото
частини вулиці Михайлівської.

V група «Економісти»
Підраховують кількість плиток різного кольору для
викладання одного фрагменту малюнка:
чорна – 741 шт. (66,7 м2)
червона – 2036 шт. (183,2 м2)
біла – 1696 шт.(152,6 м2)
Обрахувавши, що одним фрагментом малюнка можна
розфарбувати частину вулиці площею 402.5 м2, а площа
вулиці становить5692,5 м2, загальна кількість плиток різного
кольору має становити:
чорна – 10478 шт. (943,1 м2)
червона – 28789 шт. (2590 м2)
біла – 23981 шт.(2157,8 м2)
Знаходять відомості про вартість матеріалів та вартість
роботи:
Аналізуючи відомості про склад та властивості різного
виду фарб для плитки, приходять до висновку, що краще
вибрати фарбу на гумовій основі. До складу фарби входять
акрилові полімери, які роблять плитку більш довговічною і
зносостійкою.
Основні її переваги:
еластичність;
стійкість до зношування;
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пожежна безпека;
стійкість до шкідливих атмосферних впливів.
естетичні якості гумової фарби:
різноманітність колірної палітри
утворення захисної плівки після висихання фарби.
Вартість фарби
Фарба гумова Farbe
RAL3020
819,80 грн/шт за банку вагою 6 кг
Витрата: 100-200 мл/кв
Вибравши витрати в середньому 150 мл/м2, обчислюють,
що для покриття фарбою плитки загальною площею 5692,5 м2
необхідно 853875 мл≈854л фарби, тобто приблизно 143 банки
фарби.
3 них чорної – 24 банки, червоної – 65 банок, білої – 54 банки.
Загальна вартість фарби складе приблизно 117231 грн.
VI група “Комп’ютерні художники”
Вчаться комбінувати текст і зображення, а також
створюють презентацію в PowerPoint.
Очікуваний результат:
учні та вчителі будуть
об’єднані через спільні зусилля по пошуку матеріалів для
проєкту однією цікавою спільною ідеєю, зросте інтерес
молоді до вивчення історії взагалі і, зокрема, свого міста; учні
побачать практичне спрямування математики, отримають
навички дизайнерського мистецтва, навички економічних
розрахунків.
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Проєкт: «Зробимо школу яскравішою.
Шкільне подвір’я»
Класи: 8
Тривалість: Від двох до трьох тижнів
Навчальні предмети: математика, інформатика, основи
економіки, образотворче мистецтво
За кількістю учасників : Груповий
Тип проєкту: Дослідницький, творчий, пізнавальний
Тематичне питання: практичне застосування обчислення
площ многокутників до оздоблення
шкільного подвір’я
Мета та задачі проєкту:
 розширити знання учнів з геометрії про застосування
формул для обчислення площ многокутників до
оздоблення шкільного подвір’я;
 вироблення у школярів практичних
дизайнерських
навичок;
 виховання в учнів інтересу до вивчення математики;
 формування у дітей умінь працювати з додатковою
літературою.
Необхідне устаткування, приладдя та витратні матеріали:
фотоапарат, вимірювальна стрічка, комп’ютер, сканер,
принтер, Інтернет, пакет програм Microsoft Office (Word,
PowerPoint, Publisher), графічний редактор Photoshop, папір,
учнівські зошити.
Вихідні знання та навички: Учні мають уявлення про
обчислення площі прямокутника, розробляють дизайнерський
проект рисунку та наносять його на фото у графічному
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редакторі Photoshop. Вміють користуватися комп’ютером,
створювати презентації та публікації.
Очікувані продукти: Комп’ютерна презентація.
ОПИС ПРОЄКТУ
В процесі роботи над проєктом учні поглиблюють свої
знання з математики, інформатики, основ економіки,
образотворчого мистецтва. У ході практичної діяльності учні
повинні виміряти розміри шкільного подвір’я, обрати
малюнок, створити макет оздоблення шкільного подвір’я
тротуарною плиткою та розрахувати вартість робіт та
матеріалів.
Школярі вчаться збирати та обробляти інформацію,
застосовувати сучасні технології під час навчання з метою
формування компетентностей якісно нового рівня, зокрема із
застосуванням математичних знань і наукових понять на
практиці, набувають навичок організації колективної та
групової роботи.
Даний проєкт сприяє формуванню в учнів цілісного,
системного світогляду, актуалізації особистісного ставлення
до питань, що розглядаються на уроці.
Етапи роботи над проєктом:
 об’єднання учнів у групи;
 розподіл обов’язків;
 пошук інформації; оформлення матеріалів;
 пошук відповідей на питання, узагальнення результатів,
досліджень і створення звіту у вигляді презентації .
Діяльність учнів.
Учні одержують завдання, об’єднуються в групи.
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І група “Математики ”
Займаються вимірюванням розмірів шкільного подвір’я

ІІ група “Художники ”
Обирають малюнок для створення макету оздоблення

Створюють макет оздоблення
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ІІІ група «Економісти»
Підраховують кількість плиток різного кольору:
чорна – 13797 шт. (198,7 кв.м.)
червона – 11492 шт. (165,5 кв.м)
сіра – 52161 шт.(751,1 кв.м)
Знаходять відомості про вартість матеріалів та вартість
роботи:
 Вартість плитки
1 кв.м. – 100 грн.
1116 кв.м. – 111 600 грн.
 Вартість роботи
1 кв.м. - 80 грн.
1116 кв.м – 89 280 грн.
Підраховують загальну вартість проєкту:
Загальна вартість - 200 880 грн.
ІV група “Комп’ютерні дизайнери”
Вчаться редагувати зображення у графічному редакторі
Photoshop, а також створюють презентацію в PowerPoint.
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Проєкт : «Зробимо школу яскравішою.
Сіра стіна»
Класи: 8
Тривалість Від двох до трьох тижнів
Навчальні предмети: математика, інформатика, основи
економіки, образотворче мистецтво, естетика
За кількістю учасників : Груповий
Тип проєкту: Дослідницький, творчий, пізнавальний
Тематичне питання: практичне застосування обчислення
площ многокутників до оздоблення
стіни шкільного спортзалу
Мета та задачі проєкту:
 розширити знання учнів з геометрії про застосування
формул для обчислення площ многокутників до
оздоблення стіни шкільного спортзалу ;
 на практиці використовувати набуті знання про подібність
трикутників;
 вироблення у школярів практичних
дизайнерських
навичок;
 виховання в учнів інтересу до вивчення математики;
 формування у дітей умінь працювати з додатковою
літературою, інтернет-джерелами
Необхідне устаткування, приладдя та витратні матеріали:
фотоапарат, вимірювальна стрічка, комп’ютер, сканер,
принтер, Інтернет, пакет програм Microsoft Office (Word,
PowerPoint, Publisher), графічний редактор Photoshop, папір,
учнівські зошити.
Вихідні знання та навички: Учні мають уявлення про
обчислення площі прямокутника, подібність трикутників,
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розробляють дизайнерський проєкт рисунку та наносять його
на фото у графічному редакторі Photoshop. Вміють
користуватися комп’ютером, створювати презентації та
публікації.
Очікувані продукти: Комп’ютерна презентація.
ОПИС ПРОЄКТУ
В процесі роботи над проєктом учні вчаться обчислювати
площу
многокутників,
знайомляться
з
основами
дизайнерського мистецтва, досліджують питання красивого
(естетика), вчаться робити розрахунки вартості матеріалів та
виконаних робіт. Результати оформляють, використовуючи
знання з інформатики.
Школярі вчаться:






здійснювати проєктну діяльність за заданими умовами;
графічно відображати творчий задум;
застосовувати принципи конструювання та
моделювання у творчій діяльності;
здійснювати конструювання та моделювання за
графічним зображенням.

Етапи роботи над проєктом:





об’єднання учнів у групи;
розподіл обов’язків;
пошук інформації; оформлення матеріалів;
пошук відповідей на питання, узагальнення результатів,
досліджень і створення звіту у вигляді презентації .

Діяльність учнів.
Учні одержують завдання, об’єднуються в групи.
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І група “Математики ”
Займаються вимірюванням розмірів стіни шкільного
спортзалу:
Довжина стіни – 16.5 метрів

Висоту стіни обчислюють двома способами:
1 спосіб
Кількість рядів цеглин - 90

Висота стіни 9 м
2 спосіб:
із застосуванням подібності трикутників
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ІІ група “Художники ”
Шукають зображення та розробляють макет

ІІІ група «Економісти»
Підбирають матеріали для утеплення
обчислюють їх вартість:
Площа одного піноблока – 1,5 м2
Необхідна кількість піноблоків - 297
Вартість піноблоків- 4826,25 грн

стіни

та

У мережі Інтернет шукають пропозиції продажу вхідних
дверей та їх вартість.
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Обирають матеріали для фарбування та обчислюють їх
вартість:

Підраховують витрати фарби (м2) різного кольору:
синій – 15,8 м2,
жовтий – 5,3 м2 ,
білий – 25 м2,
чорний – 8,75 м2
Підраховують витрати на фарбу:
Синій – 21 балон - 945 грн
Жовтий – 6 балонів - 270 грн
Білий – 17 балонів - 765 грн
Чорний – 13 балонів - 585 грн
Підраховують вартість роботи:
1. Фарбування стіни:
1 м2 – 200 грн
55 м2 – 11 000 грн
2. Вартість роботи за утеплення стіни
1 м2 – 150 грн
Вартість роботи майстра – 26250 грн
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Підраховують загальну вартість проєкту:
Фарба – 2 565 грн
Двері – 4 000 грн
Робота художника – 11 000 грн
Утеплення – 31 076 грн
Разом – 48 641 грн
ІV група “Комп’ютерні дизайнери”
Вчаться редагувати зображення у графічному редакторі
Photoshop, а також створюють презентацію в Power Point

Очікуваний результат:
Створюють презентацію в режимі Power Point та
демонструють її учням та батькам свого класу, вчителям.
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Проєкт «Цікаво, смачно та корисно»
Клас: 5 – 9 класів.
Тривалість виконання: короткотривалий, розрахований на
2 – 4 уроки.
Навчальні предмети: економіку, геометрію, фізику, хімію,
географію, основи здоров’я, мистецтво.
Кількість учнів: груповий
Мета проєкту – формування інтересу учнів до місцевого
виробництва, розвиток критичного мислення, креативності
та командної роботи. Показати важливість співпраці різних
груп для досягнення єдиної мети. Виховання поваги до
праці та гордості за свій регіон.
Опис проєкту.
Клас завчасно потрібно розділити на 6 груп по 4 – 5
учнів, в залежності від інтересів та здібностей учнів.
Економісти
–
займаються
підрахунками,
обґрунтовують економічну вигідність даного продукту.
Дизайнери – займаються розробкою естетичного
вигляду продукту.
Технологи – розробляють технології виготовлення
продукту та обчислюють вміст речовин.
Статисти – вивчають попит та пропозицію в залежності
від різноманітних факторів.
Дієтологи – складають рекомендації для технологів з
урахуванням
раціонального,
здорового
харчування,
досліджують користь продукту.
Промоутери – займаються рекламою даного товару,
рентабельністю проведення різноманітних акцій.
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Першим етапом проекту є екскурсія на місцеве
виробництво (в нашому випадку – Житомирський
маслозавод ТМ «Рудь»). Кожна група продумала запитання
до екскурсовода та ознайомилася зі змістом офіційного
сайту компанії.
Під час екскурсії учні уважно слухали доповідача,
задавали питання, вели нотатки, дегустували морозиво.
Після дегустації учні зробили висновок, що морозиво
«Імпреза» їм смакує найбільше. Тому було вирішено
досліджувати саме цей продукт. Кожна група отримала
домашнє завдання – пояснити важливість існування на
підприємстві
саме
їх
підрозділу.
Можна
було
використовувати різні форми та методи (презентації, задачі,
доповіді тощо).
На уроці кожній команді було виділено по 10-15
хвилин робочого часу для презентації напрацювань групи
(всього 2 уроки).
На наступних 1-2 уроках розв’язували задачі
відповідної тематики, робили висновки, підводили
підсумки. Під час цих уроків велику увагу приділяли
обробці інформації, зазначеній на упаковці продукту,
проводили необхідні обчислення, висловлювали враження,
складали рекомендації.
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Діяльність учнів.
1. Екскурсія на місцеве виробництво
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2. Задачі
Економісти
1. Ціну на морозиво «Імпреза» було знижено на 15%, а
через деякий час підвищено на 20%. Як змінилася
(збільшилася чи знизилася) початкова ціна і на скільки
відсотків
2. Собівартість однієї пачки морозива «Імпреза» 18 грн.
Оптова ціна складається з собівартості, покриття
витрат обігу – 15% від ціни підприємства, формування
прибутку 10 % від ціни підприємства. Знайдіть оптову
ціну однієї пачки цього морозива та за якою ціною її
потрібно продавати в магазині.
Технологи
1. На виготовлення партії 800 кг морозива «Імпреза»
необхідно 4 міри цукру по 56 кг кожна. Знайдіть
скільки цукру міститься в одній 100г пачці морозива.
2. На виробництві виготовляють три види морозива:
Пломбір, Шоколадне та Вершкове, та можуть
використати такі види наповнювачів: горіхи, родзинки,
полуничний джем та згущене молоко. Знайдіть
кількість різних варіантів випуску морозива з
наповнювачем?
3. Пломбір містить не менше 12% молочного жиру. Чи
можна вказувати на етикетці назву «Пломбір», якщо у
55кг суміші міститься 8,7кг молочного жиру.
4. Яка кількість молочного жиру (у г) міститься у пачці
морозива масою 90г?
5. Для виготовлення 150 кг морозива змішали 112 кг
молока жирністю 2,5% та 38 кг вершків жирністю 40%.
Якою є жирність даного морозива та до якої категорії
його можна віднести?
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6. Види морозива залежно від жирності:
Вид морозива
молочне
вершкове
пломбір

Жирність, %
0,5-7,5%
8-11,5%
12-20%

7. Скільки кілограмів 30% вершків потрібно додати до
120 кг молока, жирністю 3,2%, щоб отримати пломбір
найвищої жирності(20%)?
8. Скільки кілограмів 30% вершків потрібно додати до
120 кг молока, жирністю 3,2%, щоб отримати вершкове
морозиво жирністю(10%)?
Дизайнери .
У ящику міститься 16
пачок морозива ріжок
«Імпреза». Чи можна
вкласти їх у коробку
трикутної
форми.
Розкладіть
два
найпопулярніших
види
морозива «Імпреза» в таку
коробку у відношенні 3:5.
Необхідну
інформацію
візьміть у статистів.
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Статисти
Прочитайте діаграму
«Імпреза» влітку»

«Споживання

морозива

ріжок

50
45
40
Біанко

35
30
25

Вершки-полуниця

20
15
10

Три шоколади

5
0
Імпреза

Якому виду морозива споживачі віддають перевагу?
Згідно цієї діаграми власник магазину замовив 75 пачок
морозива «Імпреза» та з них 27 пачок «Три шоколади».
Знайдіть точну висоту стовпця, що відповідає даній марці.
Дієтологи.
У 100г морозива «Вершки-полуниця» міститься
315
ккал. Для учнів нашого віку норма – 2520 ккал. Яку частину
денних калорій ви отримаєте, якщо скоштуєте
2 пачки
цього морозива?
Проаналізувавши інформацію на етикетках, зробіть
висновок, яке морозиво найменш калорійне.
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Промоутери
1. Відділ реклами запланував встановити банери біля 15
супермаркетів. У рекламного агентства отримали
інформацію у вигляді таблиць. Скільки буде коштувати
реклама з 10 квітня по 10 вересня?
Найменування зовнішньої
реклами
Фото на обкладинці журналу
Фото на транспорті
Банер
Фото, розміщене в торговому
залі
Фото, розміщене на кіосках
міста
знижка
3%
6%
10%
14%
16%
20%

ціна
1500грн /1000
примірників
300грн /1 авт/1 міс
1000грн /шт./1 міс
400грн/шт./міс
900грн/шт./міс
термін
до1 міс
1міс – 2 міс
2міс – 3 міс
3міс – 5 міс
5міс – 8 міс
8міс – 12 міс

2. На упаковці морозива потрібно зобразити Морозиворіжок. Довжина видимої частини морозива та
вафельного ріжка діляться у відношенні 2:3. Якою буде
довжина морозива, якщо довжина видимої частини
3 см?
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Проєкт «Симетрія»
«…Бути прекрасним означає бути
симетричним і пропорційним…»
Платон
Клас: 9.
Тривалість виконання: короткотривалий
Міжпредметні зв’язки: природознавство, образотворче
мистецтво, трудове навчання, алгебра,
біологія, хімія, фізика.
Кількість учнів: груповий, 5 груп по 4-5 учнів.
Типологія проєкту: інформаційний.
Мета:
- поглибити поінформованість учнів щодо видів
симетрії;
- актуалізувати знання і застосувати їх для розв’язання
проблем;
- сприяти формуванню уявлення симетрії в оточуючому
середовищі;
- визначити місце і роль симетрії в навколишньому світі;
- розвивати критичне мислення, просторове уявлення;
- плекати національну свідомість, любов до України;
- виховувати в учнів почуття прекрасного.
Завдання проєкту:
- відшукати потрібну інформацію;
- обробити
інформацію,
користуючись
різними
джерелами і підготувати повідомлення на вказану тему;
- створити презентацію;
- навчитися виступати перед аудиторією.
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Очікувані результати:
- узагальнити, систематизувати знання учнів з теми
симетрія;
- розширити світогляд;
- розвивати творчі здібності.
Обладнання: аркуші із завданнями учнів, комп’ютер,
мультимедійний проектор, інтерактивна дошка.
Перебіг роботи над проєктом
I. Постановка проблеми.
Світ, який нас оточує, проникнений симетрією як у природі,
так і у творіннях людства. Пов’язана симетрія з
упорядкованістю,
пропорційністю
частин,
красою,
гармонією. Призначення проекту – розглянути застосування
теоретичних знань про симетрію на практиці.
ІІ. Планування роботи.
Про проєкт учні дізнаються після проведення уроку
«Симетрія відносно точки. Симетрія відносно прямої».
Учитель формує з учнів класу 5 груп, які обирають лідерів,
розповідає про суть роботи над проектом, роздає завдання,
повідомляє час і дату консультацій та дату проведення
захисту проектів.
ІІІ. Пошук інформації, розподіл ролей у групах.
Учасники проєкту добирають інформацію, опрацьовують
друковані та електронні публікації в бібліотеках та мережі
Інтернет, планують зміст інформації для уроку-захисту
проєктів.
ІV. Підготовка продукту.
На останньому засіданні лідер групи перевіряє готовність
усіх складових частин проєкту, демонструє вчителеві
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останній варіант доповіді та презентації для узгодження її
обсягу і змісту.
V. Презентація проєкту.
Команди по черзі оголошують свої завдання і презентують
свої проекти. Після презентацій проводять анонімне
голосування. Учні на аркушах паперу формату А4
записують прізвище лідера тієї команди, проєкт якої був
найцікавішим (лідера своєї команди вказувати не можна).
VІ. Оцінювання.
Учитель оцінює проєкти з урахуванням рівня підготовки
продуктів проєкту й за роботою на уроці-захисті. Учасники
команди, яка була найкращою за результатами голосування,
отримують додаткові бали.
VІІ. Підбиття підсумків.
Учні по черзі обмінюються враженнями від інформації під
час роботи над проєктом та роблять висновок «Чи потрібна
симетрія в навколишньому житті й світі?»
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Діяльність учнів.
Учні одержують завдання, об’єднуються в групи.
Завдання групі 1.Створити міні-проєкт у форматі
презентації для демонстрації на уроці «Симетрія в
архітектурі України».
Завдання групі 2.Створити міні-проєкт у форматі
презентації для демонстрації на уроці «Симетрія у природі».
Завдання групі 3.Створити міні-проєкт у форматі
презентації для демонстрації на уроці «Симетрія у народній
творчості України».
Завдання групі 4. Створити міні-проєкт у форматі
презентації для демонстрації на уроці «Симетрія у
многочленах та графіках».
Завдання групі 5. Створити міні-проєкт у форматі
презентації для демонстрації на уроці «Симетрія у фізиці та
техніці».
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Додаток 1
Пройдемося разом зі мною улюбленою Михайлівською,
прислухаймося до її історії, а насамкінець – заглянемо в її
майбутнє.…
Георгій Мокрицький
З ІСТОРІЇ ВУЛИЦІ МИХАЙЛІВСЬКОЇ
На
сьогодні
не
кожне
місто
може
повихвалятися справжньою
пішохідною
вулицею, де
не
роз'їжджають наглі водії та не встановлені торгові контейнери,
які не дають можливості нормально відпочити, прогулюючись
тихим спокійним вечором. Проте, в Житомирі така вулиця є, і
всі про це знають, особливо після нещодавно встановлення тут
сучасного катка. Чудова можливість зазирнути в історію і
дізнатись, з чого ж все розпочиналось.
Більш ніж півтора століття вулиця Михайлівська
залишається окрасою міста і улюбленим місцем прогулянок для
сотень житомирян.
Прогулюючись Михайлівською, більшість з нас, напевне,
і не уявляє, що ця вулиця з огляду на вік міста зовсім і не стара,
бо «перевдягнулася» у сучасну архітектурну одежину якихось
130 років тому. Михайлівська вулиця виникла як сільська
дорога у приміському поселенні старообрядців-пилипонів.
Європейського обличчя вулиця стала набувати у другій
половині XIX ст. — на початку ХХ ст., коли на місці маленьких
сільських будиночків колишнього поселення старообрядців
розпочали суцільну рядову забудову 2-3-поверховими
будинками. Ініціатором реконструкції центральної частини
міста і, зокрема, забудови Михайлівської вулиці був тодішній
Волинський губернатор Микола Петрович Синельников.
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До того, як отримати теперішню назву, вулиця називалася
Пилипонівською. Все тому, що виникла вона на місці поселення
старообрядців пилипонів, яке являло собою невелике село на
тодішній околиці міста. Архітектурно воно нітрохи не було
схоже на сьогоднішню вулицю – було забудоване
одноповерховими дерев’яними будинками, які оточувалися
городами. На початку 1850-х років за накозом губернатора
Синельникова пилипонів було відселено за межі міста. А на
місці села Пилипонівка розпочалося утворення сучасної вулиці
з 2-3 поверховими будинками європейського зразка.
Чому ж вулицю перейменували на Михайлівську?

Вигляд вулиці Михайлівської.
Наприкінці ХІХ ст
На початку XX ст.
Ю. Дубінін, заслужений художник України.
Все завдяки купцю Михайлу Хаботіну, який у 1856 році за
свій власний кошт побудував на початку цієї вулиці СвятоМихайлівський собор. Офіційно вулиця була перейменована у
1888 році, хоч під такою назвою позначена на планах ще у
1857р.
Потім Михайлівську примусили бути вулицею Рад, а за
часів нацистської окупації — носити ім’я Герінга; з 1942 року її
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перейменували на Малу Коростенську. Після визволення
Житомира вона знову стала вулицею Міськради, а з 1957 року її
охрестили вулицею Рад. Хоча житомиряни все одно називали її
Михайлівською, допоки 1991 року, тоді ж, коли відроджено
храм архангела Михаїла, міська рада повернула їй, хоч і не
перше, але історичне ім’я.
У 1936 році першою у Житомирі вулиця була
заасфальтована, після чого стала головною святковою вулицею
міста, де відбувалися першотравневі та жовтневі демонстрації і
паради.

1939–Вулиця заасфальтована.
Жодного дерева ще не має. Кожен
будинок прекрасно проглядається

Вулиця Михайлівська 1941 рік

У повоєнні роки рух на
У повоєнні роки рух на Михайлівській було припинено і
вона перетворилася на головну пішохідну вулицю міста, якою
залишається і по сьогодні.
На Михайлівській збереглося чимало пам’яток історії та
архітектури. З вулицею пов’язані імена багатьох видатних
людей. Це, наприклад, славні українці: композитори Михайло
Скорульський, Віктор Косенко та Борис Лятошинський, драматург Іван Кочерга, актори Амвросій Бучма та Наталія Ужвій,
талановитий маляр і поет Максиміліан Волошин, гордість
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української нації — поети Леся Українка та Микола Зеров,
композитор, поет і диригент Іван Сльота…
Ще з кінця XIX ст. Михайлівська була центром дозвілля і
торгівельним центром міста. Тут, на перших поверхах будинків,
що вишикувалися вздовж хідників, немов солдати у почесній
варті, діяли 56 магазинів і магазинчиків, кафе, ресторанчиків,
кінотеатри, готелі, майстерні… На кожному кроці вулиці
пульсувало життя. Для житомирян на початку минулого століття вже не були новиною сінематографи «Люкс» або «Рим»
(тепер кінотеатр ім. Івана Франка), в яких таперами (тобто
супроводжувачами німих фільмів) були згодом відомі
українські музиканти Михайло Скорульський та Віктор
Косенко. Але хто з глядачів звертав на них особливу увагу? Як,
власне, і на худорлявого, спортивної статури високого юнака —
гімназиста Михайла Усановича, сина власника «Люксу», —
який вибігав щоранку парадними сходами їхнього будинку на
Михайлівську, прямуючи до Першої чоловічої гімназії. Хто міг
знати про те, що той юнак згодом стане соратником першого
президента Всеукраїнської Академії наук Володимира
Вернадського, а потім вченим-хіміком із світовим ім’ям?
Михайлівська на кожному кроці «дихає історією». Хто не
знає в Житомирі будинок «короля рукавичок» (вул.
Михайлівська, 8) на розі вулиць Михайлівської і Бориса
Лятошинського! Гарна триповерхова споруда у стилі
модернізованої готики привертає нашу увагу вдало знайденими
пропорціями, оригінальною формою вікон, багатою пластикою
фасаду. І це незважаючи на те, що будинок споруджений із
звичайної цегли. Будинок, побудований житомирським
фабрикантом Гілярієм Трибелем, — пам’ятка архітектури та
історії. У ньому знаходилась редакція газети «Робітник», в якій
працював видатний український письменник і драматург Іван
Кочерга. Тут, у губернському з селянських справ присутствії по
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справах селян Волині бувала геніальна поетеса Леся Українка.
Втім, цікавою є особистість й самого власника будинку. Адже
Гілярій Трибель зміг так поставити свій бізнес із виробництва
лайкових рукавичок, що вони користувалися славою у всій
Європі.
На місці будинку по вул. Михайлівській, 21 була садиба, в
якій народився і виріс видатний український історик, дослідник
козацької минувшини України, який знайшов унікальний архів
Запорізької Січі, академік Аполлон Скальковський. На підставі
знайдених ним матеріалів академік Дмитро Яворницький
написав фундаментальні праці про історію українського
козацтва.
До 1130-ї річниці від дня заснування міста Житомира
вийшла книга краєзнавця Георгія Мокрицького про історію
вулиці Михайлівської. Ілюстрований путівник містить рідкісні
фотографії вулиці, зроблені в різні роки, маловідомі історичні
факти, розповіді про історичні будинки та про відомих людей,
які бували в будинках, розташованих на цій вулиці.

Вулиця Михайлівська.
На задньому плані
Михайлівський собор

Вулиця Михайлівська 1990 рік
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«Михайлівська один в один повторює характер свого міста:
вона скромна, і на перший погляд, непоказна, але ошатна,
близька за масштабом людині. Вона, наче вітальня у затишній
квартирі старої інтелігентної сім’ї. Тут всього потроху, в
міру, зі смаком. Можете, якщо хочете, назвати її візитівкою
Житомира. Можете — житомирським «Монпарнасом» або
«Дерибасівською». Адже тут-таки на початку XX століття
діяли театри і концертні зали, лунала музика, вабили до себе
городян виставки творів живопису, кінотеатри!.. Феномен
Михайлівської і в тому, що вона знаходиться на перетині
якихось невидимих «нервів» міста. Куди б ви не йшли, якщо
знаходитесь в центрі Житомира, обов’язково потрапите на
Михайлівську та й ще, як правило, зустрінете не одного
знайомого. Ця вулиця, насправді, душа міста, його серце, розповідає про вулицю краєзнавець Георгій Мокрицький.
Але сказане, це все-таки лірика. А якщо по-серйозному, з
містобудівної точки зору, з позицій історії забудови
Житомира, то Михайлівська – насправді виняткова,
незвичайна вулиця. Вона є найкоротшим і найзручнішим
пішохідним зв’язком між двома найважливішими магістралями
міста: Київською і Великою Бердичівською. Вона зв’язує два
райони міста: Корольовський і Богунський. Вона є початком
загальноміської
пішохідної
вісі:
Михайлівська-майдан
Корольова-Новий бульвар-Старий бульвар-парк ім. Гагаріна над
Тетеревом. Вона – скупчення магазинів, офісів та культурних
об’єктів, нарешті, – місце, де знаходиться міська рада. І так
було завжди», - наголошує краєзнавець.
ФОТО: Вікторії Васильченко та з архіву Георгія
Мокрицького
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СУЧАСНЕ ВУЛИЦІ МИХАЙЛІВСЬКОЇ
Михайлівська вулиця стала пішохідною ще з середини ХХ
століття, і такою лишається досі. Традиційно вона була центром
дозвілля, місцем для прогулянок і святкувань, з активними
першими поверхами, на яких розташовувалися крамниці,
ресторани, кінотеатри тощо.
Нещодавно у Житомирі завершили реконструкцію єдиною
пішохідної вулиці у центрі міста - нове покриття, освітлення.
Тепер на Михайлівській просторо. Частину лип зрізали, на
деяких ділянках висадили сакури, встановили декоративні
конструкції-лави.
Реконструкція Михайлівської вулиці тривала у 2016-2017
роках. Під час робіт зняли асфальт, під яким виявили стару
бруківку. Через таку знахідку спершу думали відкоригувати
проект, але зрештою вулицю виклали гранітною плиткою.
У 2017 році третина житомирян назвала реконструкцію
Михайлівської подією року.

74

25 квітня 2018 року на пішохідній вулиці Михайлівській у
Житомирі розвішали кольорові парасолі. Для оздоблення вулиці
використали 186 парасоль. Їх закупили за кошти «Зеленбуду» за 23 тисячі гривень у фірми з Дніпра.

За словами секретаря міськради Наталії Чиж « Інсталяція
«Парасольки просто неба» - це ще одна можливість додати
яскравих барв у буденне життя мешканців Житомира. Такі
інсталяції встановлюються в багатьох європейських країнах.
Ми раді долучитися до такої традиції, це гарний приклад для
нас. Ми змінюємо наше місто, змінюємо Михайлівську.
Хочемо влаштувати все так, щоб саме ця вулиця стала центром
культурного життя і спілкування житомирян. Місцем, де можна
гарно провести час».
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За результатими останніх заходів, що проводилися на
головній пішохідній вулиці Житомира, мешканцям міста
сподобалося відпочивати з родиною саме тут.
Заходи що проводились на вул.Михайлівська:
 ЛІТНІЙ АРТ-КІНО-ПРОСТІР НА МИХАЙЛІВСЬКІЙ
 «ПОЛИВАНИЙ ПОНЕДІЛОК"
 ВЕЛИКОДНІ ВИХІДНІ
 ВІДКРИТТЯ ІІІ-ГО ВІДКРИТОГО ВСЕУКРАЇНСЬКОГО
ФЕСТИВАЛЮ ТЕАТРІВ ЛЯЛЬОК «СВІТ ЛЯЛЬОК»
 КОВЗАНКА НА МИХАЙЛІВСЬКІЙ
 ДЕНЬ ТУРИЗМУ У ЖИТОМИРІ
 МИХАЙЛА НА МИХАЙЛІВСЬКІЙ
 СВЯТКОВІ ЗАХОДИ ДО ВСЕСВІТНЬОГО ДНЯ
ВИШИВАНКИ ТА ДНІВ ЄВРОПИ
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