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ПЛАН-ЗАХОДІВ 

  проведення Року математичної освіти в у 2020/2021 навчальному році 

№ 

з/п 

Найменування заходу Клас Відповідальні 

за виконання 

Термін 

виконання 

1 Запровадження індивідуальних занять для учнів, які 

потребують додаткової підтримки в опануванні 

математики 

1 - 11 Всі вчителі 

математики 

2020 /2021 

рік 

2 Збільшення навчальних годин для вивчення 

математики ( допрофільне, профільне та поглиблене 

навчання) 

5 - 11 Всі вчителі 

математики 

2020 /2021 

рік 

3 Впровадження навчального курсу “Логіка” 5 - 6 Блищик О.В. 2020 /2021 

рік 

4 Створення освітнього майданчика для вивчення 

математики на базі шкільної бібліотеки 

1 - 11 бібліотекари 2020 /2021 

рік 

5 Організація математичного гуртка   2020 /2021 

рік 

6 Сприяння організації просвітницької роботи та 

популяризації іміджу спеціальностей, оволодіння 

якими потребує здобуття математичної освіти: 

Проект « Математика навколо нас » 

« Математика в житті » 

 

« Математика в побуті » 

 

« Математика в інших науках » 

 

« Математика у професіях » 

 

 

 

 

1 – 4 

 

5 – 6 

 

7 – 8 

 

9 - 11 

 

 

 

Всі вчителі 

початкової 

школи 

 

 

Всі вчителі 

математики 

 

 

 

Вересень, 

жовтень 

Жовтень, 

листопад 

 

Листопад, 

грудень 

Грудень, 

січень 



7 Підготовка учнів до обов’язкової державної 

підсумкової атестації у 9 класі та у формі 

зовнішнього незалежного оцінювання з математики 

для 11 класі 

9, 11 Всі вчителі 

математики 

2020 /2021 

рік 

8 Провести 1й урок з математики « Мій ранок 

починається з математики » 

1 - 11 Всі вчителі 

математики 

1 вересня 

2020 року 

9 Проведення флешмобу “Мій день розпочинається з 

математики 
1-4 Вчи телі 

початкових 

класів 

Вересень 

10 Уроки математики “Подорож до країни Цікавої 

математики” 

2-Д клас Демчук Т. Вересень 

11 Проведення І (шкільного) етапу Всеукраїнської 

олімпіади з математики; забезпечення участі шкільної 

команди у ІІ (районному) етапі (6–11 кл.).  

5 - 11 Всі вчителі 

математики 

Жовтень – 

грудень 

2020 року 

12 Конкурс малюнків “Математика навколо нас. 

Математика в природі” 

3 Вчителі 3-х 

класів 

Жовтень 

13 “День клітинки: математичний квест; математичні 

розваги на перерві; ментальна карта 
2 Вчителі 2-х 

класів 

Листопад 

14 Математичні вікторини (на уроках) 1-4 Вчителі 

початкових 

класів 

Листопад 

15 Квест “Стежками веселої математики” 4 Вчителі 4-х 

класів 

Грудень 

16 Ранкові зустрічі “Математика навколо нас” 1-4 Вчителі 

початкових 

класів 

Грудень 

17 Участь у Всеукраїнській предметній олімпіаді « Крок 

» (математика). 

5 Всі вчителі 

математики 

Березень 

2021 року 

18 Майстер-клас “Реалізація ідеї НУШ у навчанні 

математики” за підручниками С. Скворцової 
Для 

вчителів 

початкових 

класів 

Рябова О. А. Березень 

19 Участь у Міжнародному математичному конкурсі 

«Кенгуру» 

1 - 11 Лаптєва Т.Ю. Грудень, 

березень 

20 Математичний квест-гра “Порахуймо-поміркуймо” 

 

3 Вчителі 3-х 

класів 

Квітень 



21 Проведення показових уроків з математики 1 - 11 Учителі 

математики 

та 

початкових 

класів 

 

Протягом 

навчального 

року 

22 Створення рубрики «Рік математики» на веб-сайті 

школи і розміщення інформаційних матеріалів з 

математики 

 Учителі 

математики 

та 

початкових 

класів 

 

Протягом 

навчального 

року 

23 Проведення математичних вікторин, інтелектуальних 

ігор, уроків – змагань, математичних квестів, КВК та 

інше 

1 - 11 Учителі 

математики 

та 

початкових 

класів 

 

Протягом 

навчального 

року 

24 Піфагорів день: «Піфагор та його теорема»  7 - 9 Учителі 

математики 

16 грудня 

2020 року 

25 Бенефіс числа 𝜋: Цікава 10 хвилинка « Це загадкове 

число 𝜋» 

6 - 10 Учителі 

математики 

12 березня 

2021 року 

26 Проведення планерних математичних уроків 1 - 11 Учителі 

математики 

та 

початкових 

класів 

Протягом 

навчального 

року 

27 Музейні гостини від математики на піску до 

математики ІТ. 

« Математика різних епох » 

5 - 10 Учителі 

математики 

Січень - 

квітень 

28 Збільшити використання задач прикладного та 

практичного змісту на уроках математики 

1 - 11 Учителі 

математики 

та 

початкових 

класів 

Протягом 

навчального 

року 

29 Уроки історії та географії. 

Використання математичного способу мислення 

(логічне, просторове), виклад матеріалу (формули, 

моделі, конструкції графіки, діаграми, таблиці, 

картограми і картодіаграми, статистичні матеріали). 

6-11 Учителі 

історії та 

географії 

Протягом 

навчального 

року 

30 
 Розвиток математичних компетентностей на  уроках з 

історії:  

- “Лічба часу в історії”; 

- “Культурні досягнення нації”. 

 

 

6-11 

 

Учителі 

історії 

 

І семестр 



31 Розвиток математичних компетентностей на уроках 

географії теми: 

-”Атмосфера” . 

-“Географічне розташування материків”, “Кліматичні 

пояси”;  

- “Природа та населення України та світу”; 

- обчислення для оцінювання забезпеченності 

окремих країн природними ресурсами ; 

-“Топографія” ;  

-“Місцевий і поясний час” (8, 11 кл.), під час 

виконання практичних робіт та досліджень. 

 

 

6, 11 

7-11 

8 

9-11 

8,11 

8,11 

 

 

 

 

Учителі 

географії 

 

 

 

 

Протягом 

навчального 

року 

32 Створення умов на уроках суспільних дисциплін та 

географії для розвитку здатності учнів застосовувати 

математичні методи для розв’язання географічних та 

суспільних проблем і задач, усвідомлення 

варіативності та значущості математичних методів у 

розв’язанні географічних та суспільних проблем та 

задач. 

 

6-11 

 

Учителі 

історії та 

географії 

 

Протягом 

навчального 

року 

 


