
ЗАТВЕРДЖУЮ 

Директор ДПТНЗ 

«Сумське ВПУ будівництва 

                                                                                               і дизайну» 

__________С.В. Сікірніцький 

 

 
Заходи 

щодо виконання Указу Президента України від 30 січня 2020 року №31/2020  

«Про оголошення  2020/2021 навчального року Роком математичної освіти в Україні»  

 

№  

з/п 

Зміст заходів Термін 

виконання 

Виконавець 

1.  Проведення інструктивно-методичних 

нарад «Про виконання Указу 

Президента України від 30 січня 2020 

року №31/2020  «Про оголошення  

2020/2021 навчального року Роком 

математичної освіти в Україні»» 

До 

30.09.2020 

Заступник директора 

з НМР, методист, 

 викладачі  

2.  Проведення засідань методичних 

комісій закладу (суспільно-

гуманітарного та природничо-

математичного циклу)  

Протягом 

року 

Заступник директора 

з НМР, методист,  

голови МК, 

викладачі 

3.  Проведення перевірних контрольних 

робіт із математики на І курсі   

До 

20.10.2020 

Заступник директора 

з НМР, методист, 

викладачі 

4.  Проведення вхідного оцінювання  із 

математики на І-ІІІ курсі   

До 

11.09.2020 

Заступник директора 

з НМР, методист, 

викладач 

5.  Здійснення аналізу результатів 

проведених перевірних контрольних 

робіт та вхідного оцінювання  із 

математики на І-ІІІ курсі   

До 

30.10.2020 

Заступник директора 

з НМР, методист, 

викладачі 

6.  Здійснення системного внутрішньо-

училищного контролю за станом 

викладання математики в 2020/2021 

навчальному році 

Протягом 

року 

Заступник директора 

з НМР, методист 

7.  Проведення групових та індивідуальних 

консультацій із математики для учнів ІІІ 

курсу, які складатимуть ДПА у формі 

ЗНО у обов’язковому порядку 

Протягом  

року 

Викладач 

математики 

8.  Проведення індивідуальних 

консультацій із математики для учнів І-

ІІІ курсу 

Протягом  

року 

Викладачі 

математики 

9.  Підготовка і проведення I етапу 

Всеукраїнських учнівських олімпіад із 

математики 

До 

30.10.2020 

Заступник директора 

з НМР, методист, 

викладачі 

10.  Проведення декади з  математики у 

закладі 

Листопад 

2020 

-квітень 

2021 

Голови МК 



11.  Проведення моніторингу якості 

навчальних досягнень учнів за І,ІІ 

семестр 2020/2021 н.р. із математики 

(детальний аналіз типових помилок, 

допущених під час виконання завдань) 

До 

11.01.2021 

Червень 

2021 

 

Заступник директора 

з НМР, методист 

12.  Розробка заходів щодо усунення 

недоліків, виявлених в результаті 

проведення І, ІІ етапів Всеукраїнських 

учнівських олімпіад із математики 

До 

04.11.2020 

 До 

19.02.2020 

Заступник директора 

з НМР, методист, 

викладачі 

13.  Оформлення інформаційного стенду  в 

кабінеті математики «Цікаві факти про 

математику»  

До 

01.10.2020 

 

Викладачі   

14.  Організація учнів закладу в 

Міжнародному математичному конкурсі 

«Кенгуру» 

Березень 

2021 

Викладачі   

15.  Участь у обласному конкурсі учнівських 

проєктів «Чому потрібно вивчати 

математику» 

Листопад 

2020 

-квітень 

2021 

Викладачі   

16.  Участь у Всеукраїнських та  обласних  

вебінарах, онлайн-засіданнях, творчих 

групах, де висвітлюються питання 

математичної освіти 

Протягом 

року 

Викладачі 

математики 

 

 

Заступник директора з НМР                                                  Н.М.Мірошниченко 

Методист                                                                                 І.С.Тютюнник 
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