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Заходи 

ДНЗ «Сумське міжрегіональне ВПУ» 

щодо виконання Указу Президента України 

від 30.01.2020 року № 31/2020 «Про оголошення 2020/2021 навчального 

року Роком математичної освіти в Україні» 

 

№ 

з/п 
Зміст заходів 

Термін 

виконання 
Відповідальні 

1 

Провести інструктивно-методичну 

нараду щодо участі закладу у заходах 

Року математичної освіти. 

До 05.10.2020 

Сорокіна Т.В., 

заступник 

директора з НМР 

2 

Спланувати заходи щодо участі 

членів МО в проведенні Року 

математичної освіти у закладі. 

До 12.10.2020 

Керівник МО 

Жигуліна В.І., 

члени МО 

3. 

Сприяти формуванню необхідності 

знань математики у професійній 

діяльності через проведення 

позаурочних заходів під час декад 

загальноосвітніх предметів та 

професій. 

Протягом 

навчального 

року 

Педагогічні 

працівники 

4. 

Розширити форми і методи 

проведення уроків загальноосвітньої, 

професійно-теоретичної підготовки, 

виробничого навчання на основі 

математичних знань та інформаційно-

комп’ютерних технологій 

Протягом 

навчального 

року 

Викладачі 

Майстри в/н 

5. 

Організувати роботу факультативу 

для забезпечення належної 

підготовки учнів до ЗНО з 

математики  

Протягом 

навчального 

року 

Викладач 

математики 

Тахтай І.Є. 

6. 

Розробити індивідуальну програму з 

математики для учнів, які мають 

прогалини у знаннях з предмета. 

До 12.10.2020 

Викладач 

математики 

Тахтай І.Є. 
  



7. 

Забезпечити підготовку  та 

проведення І етапу Всеукраїнських  

учнівських Інтернет-олімпіад з 

математики та участь у ІІ етапі. 

Жовтень, 

згідно з 

графіком 

Викладач 

математики 

Тахтай І.Є. 

8. 

Провести моніторинг навчальних 

досягнень учнів І-ІІІ курсів за 

результатами контрольних робіт та 

семестрового та річного оцінювання.  

Протягом 

навчального 

року 

Викладач 

математики 

Тахтай І.Є. 

9. 

Забезпечити вивчення досвіду роботи 

викладача математики з теми 

«Застосування STEM та інших 

технологій для формування та 

розвитку математичної 

компетентності учнів». 

Протягом 

навчального 

року 

Русанова О.І., 

методист, 

керівник МО 

Жигуліна В.І., 

члени МО 

10. 
Скласти план взаємовідвідування 

уроків математики. 
До 12.10.2020 

Русанова О.І., 

методист, 

керівник МО 

Жигуліна В.І., 

викладач  

Тахтай І.Є. 

11. 

Організувати роботу учнів над 

проєктом «Об’єми та площі 

геометричних тіл. Циліндр» в рамках 

обласного проєкту «Чому потрібно 

вивчати математику?» 

Листопад-

квітень 

Викладач 

математики 

Тахтай І.Є., 

майстер в/н 

Набока О.О. 

12. 

Взяти участь у обласному конкурсі 

учнівських проєктів «Чому потрібно 

вивчати математику?» 

Квітень 2021 

Викладач 

математики 

Тахтай І.Є. 

13. 

Провести засідання МО «Підвищення 

якості математичної освіти через 

формування активного освітнього 

процесу» (круглий стіл). 

Травень 

2021 року 

Керівник МО 

Жигуліна В.І., 

Викладач  

Тахтай І.Є. 

14. 

Забезпечити участь учнів у 

Міжнародному математичному 

конкурсі «Кенгуру». 

Березень 

2021 року 

Викладач 

математики 

Тахтай І.Є. 

15. 

Забезпечити своєчасне розміщення на 

сайті закладу інформаційні матеріали, 

що популяризують вивчення 

математики. 

Протягом 

навчального 

року 

Сорокіна Т.В., 

заступник 

директора з НМР,  

Русанова О.І., 

методист, 

керівники МО, 

циклових комісій. 
  



16. 

Висвітлювати на освітніх сайтах, 

періодичних фахових виданнях 

методичні напрацювання що 

спрямовані на популяризацію 

математичної освіти. 

Протягом 

навчального 

року 

Викладачі, 

майстри в/н 

 

 

 

Заступник директора з НМР    Т.В. Сорокіна 


