
 

 

 

 
БОЯНСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ 

БОЯНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

НОВОСЕЛИЦЬКОГО РАЙОНУ 
ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Н А К А З 
21.10.2020                                                                   №134-о 

 

Про затвердження Плану заходів 

із проведення у 2020/2021 н.р. 

Року математики 

На виконання Указу Президента України від 30.01.2020 № 31/2020 «Про 

оголошення 2020/2021  навчального року Роком математичної освіти України», 

наказу Департаменту освіти і науки облдержадміністрації від 17.04.2020 №150  

«Про затвердження Регіонального плану заходів із проведення у 2020/2021 н.р. 

у закладах освіти області Року математики», наказу відділу освіти 

Новоселицької районної державної адміністрації від 21.10.2020 №158 «Про 

затвердження Плану заходів з проведення у 2020/2021 н.р. в закладах освіти 

Новоселицького району та Ванчиківецької ОТГ Року    математики» та з метою 

реформування й модернізації математичної освіти, створення ефективного 

інноваційного навчального середовища щодо підвищення якості математичної 

компетентності здобувачів освіти, популяризації та підвищення інтересу учнів 

до вивчення математики, 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Оголосити в школі 2020/2021 навчальний рік Роком математики. 

2. Затвердити План заходів із проведення у 2020/2021 навчальному році 

Року математики (далі – План заходів), що додається. 

3. Вважати вчителя математики школи Герасимчук К.І. ініціатором з 

формування ефективного навчального середовища в рамках підвищення 

математичної освіти в 2020/2021 навчальному році.   

4. Заступнику директора з НВР Яковець-Аксинті Л.В., вчительці  

математики Герасимчук К.І. забезпечити виконання Плану заходів та 

інформувати 01.12.2020 по 01.06.2021 про стан його виконання Інститут 

післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області на електронну адресу 

bilyanina@ukr.net. 

5. Результати виконання Плану заходів заслухати на засіданні методичної 

ради в червні, 2021. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 

до наказу по школі 

від 21.10.2020 № 134-о 

План заходів  

із проведення у 2020/2021 навчальному році у 

 Боянській ЗОШ І-ІІІ ступенів 

Року математики  

 

№ 

з/п 

 

Заходи 

      Відповідальні 

за виконання 

  Термін 

виконання 

Загальні заходи 

1. Сприяти ефективному 

використанню годин варіативної 

складової, в тому числі на 

вивчення шкільного курсу 

математики, факультативів, курсів 

за вибором з математики 

Адміністрація Травень, 

червень 

2021  

2. Створити банк даних електронних 

навчальних ресурсів, які 

спрямовані на розвиток 

математичної компетентності 

учнів та застосування 

математичних інструментів для 

розв’язання компетентнісно-

орієнтованих задач 

Вчителі математики Упродовж 

2020/2021 

навчального 

року 

3. Модернізувати матеріально-

технічну та навчально-методичну 

базу кабінету математики  

Герасимчук К.І. , 

голова МО 

Упродовж 

2020/2021 

навчального 

року 

4. Висвітлювати інформації щодо 

виконання заходів на сайті 

закладу освіти і вчителів 

математики 

Герасимчук К.І. , 

голова МО 

Упродовж 

2020/2021 

навчального 

року 

Удосконалення фахової майстерності 

1. Сприяти підготовці педагогів до 

участі у міжнародних та 

всеукраїнських навчальних 

проєктах щодо формування та 

удосконалення професійної 

компетентності. 

Герасимчук К.І., 

голова МО 

Упродовж 

2020/2021 

навчального 

року 

2. Сприяти участі вчителів у конкурсі 

на кращу розробку сучасного 

інноваційного уроку математики 

Вчителі математики Жовтень-

грудень 

2020 р. 

 

3. Активізувати популяризацію 

досвіду роботи педагога з 

формування математичної 

компетентності 

Яковець-Аксинті 

Л.В., заступник 

директора з 

Упродовж 

2020/2021 

навчального 

року 



навчально-виховної 

роботи 

4. Забезпечити участь педагогів  у 

вебінарі-брифінгу з 

організаторами проекту 

математичних змагань з усного 

рахунку «Прангліміне 2021» - 

Міхкел і Мілою Пільв та 

координатором проєкту в Україні 

Маргаритою Носковою 

Адміністрація школи Січень-

лютий 2021 

року 

 

5. Розміщувати власні матеріали 

щодо викладання математики на 

освітніх Інтернет-сайтах 

«Всеосвіта», «На урок», 

«Шкільний світ» 

Герасимчук К.І. Упродовж 

2020/2021 

навчального 

року 

6. Проведення диспутів, круглих 

столів,  майстер-класів  в межах 

шкільного методоб’єдання 

стосовно ефективної організації 

навчального процесу 

Герасимчук К.І. Упродовж 

2020/2021 

навчального 

року 

Масові заходи 

1. Залучити здобувачів освіти до 

проведення Всеукраїнського етапу 

міжнародного конкурсу 

«Кенгуру» 

Герасимчук К.І, 

Козмачук Н.М. 

Жовтень 

2020-січень 

2021 року 

2. Забезпечити організацію та 

проведення І та участь в ІІ етапі  

Всеукраїнських олімпіад з 

математики, конкурсів та інших 

змагань 

Яковець-Аксинті 

Л.В., заступник 

директора з 

навчально-виховної 

роботи 

Жовтень, 

листопад 

2020 

 

3. Взяти участь у  

• Обласних турнірних іграх 

юних математиків Буковини 

• Турнірі юних математиків 

імені професора М.Й. Ядренка 

Басараба М.М. 

Кучурян Д.І. 

Жовтень-

листопад 

2020 року 

 

4. Організувати участь здобувачів 

освіти у змаганнях з усного 

математичного рахунку 

«Прангліміне»: 

-I-II етапи – онлайн (листопад-

грудень); 

-обласний та національний – 

очний (січень-лютий); 

-міжнаціональний – очний 

(червень-липень). 

Кучурян Д.І. Листопад 

2020 року – 

лютий 2021 

року 

 



5. Проведення інформаційних 

хвилинок «Математичні цікавики» 

на природничо-математичних 

уроках. 

Вчителі природничо-

математичних 

дисциплін 

Упродовж 

2020/2021 

навчального 

року 

6. Проведення математичних 

вікторин, конкурсів, 

інтелектуальних ігор, проєктів для 

учнів початкових класів. 

Козмачук Н.М., 

вчитель початкових 

класів 

Упродовж 

2020/2021 

навчального 

року 

7. Організовувати виставки 

літератури про математичні 

відкриття та цікаві факти про 

вчених-математиків (на базі  

бібліотеки ) 

Руссу Є.Г., 

бібліотекар  

Упродовж 

2020/2021 

навчального 

року 

8. Організувати змагання з усного 

математичного рахунку 

Прангліміне 

Кучурян Д.І. Листопад 

2020-лютий 

2021 

9. Інтелектуальна гра «Скарби 

математики» 

Герасимчук К.І. та 

здобувачі освіти  

7-Б класу 

вересень 

10.  Логічна вікторина «Поміркуй!» Герасимчук К.І. та 

здобувачі освіти  

6-Б класу 

вересень 

11.  Математична гра 

«Найрозумніший» 

Федоряк А.О. та 

здобувачі освіти  

7-А класу 

вересень 

12.  Позакласний захід «М. Кравчук – 

відомий український математик» 

Федоряк А.О. та 

здобувачі освіти  

9-А класу 

жовтень 

13.  Проведення І етапу 

Всеукраїнської олімпіади з 

математики та формування і 

підготовка команди для участі у ІІ 

етапі олімпіади 

Вчителі математики 

6-11-х класів 

жовтень 

14.  Участь в інтернет-олімпіаді з 

математики та логіки від сайту 

«На урок» 

Вчителі-класоводи 

1-4-х класів 

жовтень 

15.  Конкурс логічних задач 

«Фіксики» 

Вчителі-класоводи 

3-5-х класів 

жовтень 

16.  Вікторина «Кращий математик» Басараба М.М. та 

здобувачі освіти  

6-А класу 

жовтень 

17.  Гра «Математичні перегони» Кучурян Д.І. та 

здобувачі освіти  

5-Б класу 

жовтень 



18.  Організація нестандартних уроків 

математики (змагання, урок-гра, 

урок-подорож) 

Вчителі – класоводи 

2-4-х класів 

листопад 

19.  Турнір любителів геометрії Федоряк А.О. та 

здобувачі освіти  

8-А класу 

листопад 

20.  Майстер-клас «Кубик Рубика» Кучурян Д.І. та 

здобувачі освіти  

5-х класів 

листопад 

21.  Перегляд відеороликів «Цікава 

математика» 

Вчителі математики 

та здобувачі освіти  

7-9-х класів 

грудень 

22.  Майстер-клас «Загадковий 

танграм» 

Герасимчук К.І. та 

здобувачі освіти  

8-Б класу 

грудень 

23.  Конференція 

«Як підготуватись якісно до ЗНО» 

Тома І.Д. та 

здобувачі освіти  

11-А класу 

грудень 

24.  Захист проектів «Способи 

доведення теореми Піфагора» до 

Дня теореми Піфагора 

Федоряк А.О. та 

здобувачі освіти  

9-Б класу 

грудень 

25.  Участь у всеукраїнському етапі 

математичного конкурсу 

«Кенгуру» 

Вчителі математики 

та здобувачі освіти  

5-6-х класів 

грудень 

26.  Турнір з шашок Вчителі математики 

та здобувачі освіти  

7-8-х класів 

січень 

27.  Участь в інтернет-олімпіаді з 

математики на сайті «На урок» 

(зимня сесія) 

Вчителі математики 

та здобувачі освіти  

2-11-х класів 

січень 

28.  Виставка малюнків «Реклама 

математиці» 

Вчителі математики 

та здобувачі освіти  

5-6-х класів 

лютий 

29.  Майстер-клас «У світі 

многогранників» 

Вчитель математики 

Тома І.Д. та 

здобувачі освіти  

11-Б класу 

лютий 

30.  Виставка лепбуків «Таємниці 

логіки» 

Вчителі математики 

та здобувачі освіти  

5-6-х класів 

лютий 

31.  Участь у міжнародному етапі 

математичного конкурсу 

«Кенгуру» 

Вчитель математики 

Тома І.Д. та 

здобувачі освіти    

березень 



11-Б класу 

32.  Позакласний захід «Таємниче 

число π» до Дня числа π 

Вчитель математики 

Тома І.Д. та 

здобувачі освіти   10-

х класів 

березень 

33.  Гра «Кмітливі математики» Кучурян Д.І. та 

здобувачі освіти  

5-х класів 

березень 

34.  Гра «Найкмітливіший» Герасимчук К.І. та 

здобувачі освіти  

6-Б класу 

березень 

35.  Конкурс логічного мислення 

«Олімпус» 

Вчителі математики 

та здобувачі освіти  

5-6-х класів 

квітень 

36.  Круглий стіл «Секрети успішного 

ЗНО» 

Кучурян Д.І. та 

здобувачі освіти  

11-Б класів 

квітень 

37.  Конкурс плакатів «Я люблю 

математику» 

Вчителі математики 

та здобувачі освіти  

3-4 класи 

квітень 

38.  Брейн-ринг «У професора 

Всезнайки» 

Вчитель-класовод 

Костел С.І. та 

здобувачі освіти  4-х 

класів  

квітень 

39.  Квест «Космічна математика» Кучурян Д.І. та 

здобувачі освіти   

5-х класів 

травень 

40.  Математична гра «Піраміда» Федоряк А.О. та 

здобувачі освіти  

9-Б класу 

травень 

41.  Логічна гра «У світі логіки» Кучурян Д.І. та 

здобувачі освіти  

5-Б класу 

травень 

42.  Захист проектів «Математика 

серед інших наук» 

Герасимчук К.І. та 

здобувачі освіти  

7-Б класу 

травень 

43.  Підготовка учнів до ДПА та ЗНО з 

математики (проведення 

консультацій) 

Бота А.В. та 

здобувачі освіти  

9-х та 11-х класів 

Протягом 

року 

 
 

 


