
 
УКРАЇНА  

ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, СІМ'Ї, МОЛОДІ ТА СПОРТУ 

ПЕРЕЧИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ   

 

НАКАЗ 
 

07.08.2020                                        Перечин                                 №46/01-07 

 

Про затвердження Плану заходів 

із проведення року математичної 

освіти у 2020/2021 навчальному році 

 

На виконання розпорядження обласної державної адміністрації від 

27.07.2020 року №408 «Про обласний план заходів із проведення року 

математичної освіти у 2020/2021 навчальному році», листа департаменту 

освіти і науки облдержадміністрації від 31.07.2020 №01-15/1706 «Про 

обласний план заходів із проведення року математичної освіти у 2020/2021 

навчальному році 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Затвердити План заходів із проведення року математичної освіти 

у 2020/2021 навчальному році (додається). 

2. Керівникам закладів освіти: 

2.1. Забезпечити виконання зазначеного плану заходів із проведення 

року математичної освіти у 2020/2021 навчальному році. 

3. Про хід виконання заходів інформувати відділ освіти, культури, 

сім’ї, молоді та спорту Перечинської міської ради до 17 грудня 2020 року та 

25 серпня 2021 року. 

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

 

 

 

  

В.о начальника відділу                                                               М.Кутчак



ПЛАН ЗАХОДІВ 

 

із проведення Року математичної освіти у 2020/2021 навчальному році 

 
№ 

з/п 

Найменування 

заходу 

Термін 

виконання 

Відповідальні 

за виконання 

1.  

Запровадити індивідуальні заняття для учнів, 

які потребують додаткової підтримки в 

опануванні математики. 

Упродовж 

2020/2021н.р. 
Керівники  закладів 

освіти 

2.  

Забезпечити впровадження навчальних курсів 

„Логіка”, „Математична логіка” у межах 

варіативної складової навчальних планів 1 – 11 

класів закладів загальної середньої освіти. 

Упродовж 

2020/2021н.р. 

Керівники  закладів 

освіти 

3.  

Використовувати міжпредметні зв’язки 

математики з іншими навчальними предметами 

під час освітнього процесу.  

Упродовж 

2020/2021н.р. 

Керівники  закладів 

освіти 

4.  

Організовувати проведення математичних 

квестів, майстер-класів, семінарів, тренінгів  

для вчителів математики та батьків. 

Упродовж 

2020/2021 

н.р. 

Керівники  закладів 

освіти 

5.  

Вжити заходи для оснащення закладів 

загальної освіти, що забезпечують здобуття 

повної загальної середньої освіти, обладнанням 

для навчальних кабінетів і STEM-лабораторій. 

Упродовж 

2020/2021н.р. 

Керівники  закладів 

освіти 

6.  

Створити освітні майданчики для вивчення 

математики на базі публічних бібліотек та 

інших просторів. 

Упродовж 

2020/2021н.р. 

Працівники відділу 

ОКСМС, 

керівники закладів 

освіти 

7.  
Організувати конкурс командних головоломок 

для школярів. 

ІV квартал 

2020 року 

Керівники  закладів 

освіти 

8.  
Сприяти проведенню флешмобу „Математика 

в житті”. 

1 вересня  

2020 року 

Керівники  закладів 

освіти 

9.  

Проводити просвітницьку роботу та 

популяризацію іміджу спеціальностей, 

оволодіння якими потребує здобуття 

математичної освіти. 

Упродовж 

2020/2021н.р. 

Керівники  закладів 

освіти 

10.  

Впроваджувати проведення „математичних 

шкіл” як одну із форм літнього оздоровлення 

учнів. 

Упродовж 

2020/2021н.р. 

Керівники  закладів 

освіти 

11.  

Забезпечити проведення на належному рівні 

конкурсів, олімпіад та турнірів із математики. 

 

 

Упродовж 

2020/2021н.р. 

Працівники відділу 

ОКСМС, 

керівники закладів 

освіти 

12.  

Використати результати міжнародного 

дослідження якості освіти PISA для вжиття 

заходів щодо підвищення математичної 

компетентності учнів. 

Упродовж 

2020/2021н.р. 

Працівники відділу 

ОКСМС, 

керівники закладів 

освіти 

13.  

Вжити заходів для належної підготовки до 

запровадження з 2021 року обов’язкового 

зовнішнього незалежного оцінювання з 

математики. 

Упродовж 

вересня 2020 

року – березня 

2021 року 

Працівники відділу 

ОКСМС, 

керівники закладів 

освіти 

 


