
 

ПЛАН ЗАХОДІВ 
 щодо проведення Року математичної освіти в Україні  

у 2020/2021 навчальному році  
в Люботинському професійному ліцеї залізничного транспорту 

  

№ 
з/п 

Зміст заходів 
Термін 

виконання 
Відповідальні виконавці 

Відмітка 
про 

виконання 

1. 

Інформування 
про оголошення 2020/2021 

навчального року Роком 
математичної освіти в Україні 

31 серпня 
2020 

Голова мк викладачів 
загальнопрофесійної 
та загальноосвітньої 

підготовки Коваленко С.І. 

 

2. 

Планування заходів  щодо 
проведення Року математичної 

освіти в Україні у 2020/2021 н.р. 
в ліцеї 

вересень  
2020 

Члени мк викладачів 
загальнопрофесійної 
та загальноосвітньої 

підготовки 

 

3. 

Створення 
інформаційної сторінки «Рік 

математичної освіти в 

Україні» на сайті ліцею 

вересень 

2020 

Відповідальний за роботу 
сайту інженер-

електронник 
Демченко І.М. 

 

4. 

Забезпечення проведення 
інформаційно-роз’яснювальної та 

мотиваційної роботи серед 
здобувачів освіти та їхніх батьків 

щодо важливості вивчення 
математики 

постійно 
Викладачі природничо-
математичного циклу, 

майстри в/н 
 

5. 

Забезпечення якісної підготовки 
та психологічного супроводу 

учасників освітнього процесу до 
участі в ЗНО з математики 

постійно 
Викладачка математики 

Коваленко С.І., 
майстри в/н 

 

6. 

Створення веб-сторінки 

«Математичний дайджест» на 
сайті дистанційного навчання 

здобувачів освіти щодо 
підготовки до ЗНО 

жовтень 
2020 

Методистка 
Рожкова Т.Д., 

викладачка математики 
Коваленко С.І. 

 

7. 
Організація та проведення 
І-го етапу Всеукраїнської  

олімпіади  з математики 

жовтень 

2020 

Викладачка математики 

Коваленко С.І. 
 

8. 

Робота над інформаційно-

дослідницьким проектом про  
життя, діяльність та здобутки 

видатних  українських 
математиків, створення та 

оформлення стенду «Плеяда 

українських математиків» 

жовтень-
листопад 

2020 

Викладачка математики 
Коваленко С.І., здобувачі 
освіти навчальної групи 

ППВ-12 

 

9. 
Книжково-ілюстративна 

виставка «Математичні дива 

і таємниці» 

листопад  
2020 

Бібліотекарка  
Коваленко Н.І., 

викладачка математики 
Коваленко С.І. 

 

10. 

Робота над інформаційно-

дослідницьким проєктом 
«Теорема Піфагора: історія, 
доведення, застосування» 

листопад-

грудень 
2020 

Викладачка математики 

Коваленко С.І., здобувачі 
освіти навчальної групи 

ППВ-12 

 

11. 
Створення міні-проєктів: 

мультимедійний документ 

«Математика навколо нас» 

листопад-
грудень 

2020 

Викладачка інформатики 
Рожкова Т.Д., здобувачі 
освіти навчальних груп 

І-го курсу 

 



 

12. 

Позаурочний захід з 

математики «Віртуальна 

подорож до салону 
«Краса математики»» 

грудень 
2020 

Викладачка математики 
Коваленко С.І., здобувачі 
освіти навчальних груп 

І-го курсу 

 

13. 

Робота над інформаційно-

пошуковим проєктом 
«Премії НАН України імені 

видатних українських вчених 

в галузі математики» 

січень-
лютий 

2021 

Викладачка фізики Говор 
К.В., здобувачі освіти 

навчальної групи 
ПМЕП-4/9 

 

14. 
Підготовка та участь 

у ІІІ-му етапі Всеукраїнської  

олімпіади з математики 

січень-
лютий 
2021 

Викладачка математики 
Коваленко С.І., 

здобувачі освіти – 
переможець 

І-го етапу олімпіади 

 

15. 

Позаурочний захід з 
української мови 

«Подорож із математики в 

«Морфологію»» 

лютий 
2021 

Викладачка української 
мови і літератури 

Підченко Л.М., здобувачі 
освіти навчальних груп ІІ-

го курсу 

 

16. 
Позаурочний захід із 

зарубіжної літератури «Омар 
Хайям – поет і математик» 

березень 
2021 

Викладачка зарубіжної 

літератури Дякунчак Н.Я., 
здобувачі освіти 

навчальних груп ІІ-го 
курсу 

 

17. 
Робота над міні-STEM 

проєктами «Цікава оптика» 

березень 
2021 

Викладачка фізики Говор 
К.В., здобувачі освіти 

навчальної групи  
ПМЕП-5/9 

 

18. 

Робота над екологічним 
дослідницько-розрахунковим 

проектом «Врятуємо «легені» 

планети Земля!» 

березень-
квітень 
2021 

Викладачка біології і екології 
Яцина В.К., здобувачі 

освіти навчальних груп 
І-го курсу 

 

19. 
Створення web-сторінки 

«Математика в моїй професії» 
травень 

2021 

Викладачка інформатики 
Рожкова Т.Д., здобувачі 
освіти навчальних груп 

ІІІ-го курсу 

 

20. 
Позаурочний захід «Історія 

виникнення чисел» 

травень 
2021 

Викладач суспільних 
дисциплін Гребенюк В.О., 

здобувачі освіти 

навчальних груп І-го 
курсу 

 

21. 

Позаурочний захід 

«Подорож визначними місцями 

України: математичні 

характеристики» 

травень 
2021 

Викладачка іноземної 
мови Барамикова Є.О., 

здобувачі освіти 
навчальних груп І-го та ІІ-

го курсів 

 

22. 

Організація, психологічна 
підтримка та супровід  

здобувачів освіти ІІІ-го курсу для 
участі в ЗНО з математики 

травень 
2021 

Викладачка математики 
Коваленко С.І., майстри 
в/н, класні керівники, 

батьки та здобувачі освіти 
ІІІ-го курсу 

 

23. 

Аналіз та підсумки 
проведення Року 

математичної освіти в 
Україні у 2020/2021 н.р. в ліцеї 

червень 
2021 

Голова мк викладачів 

загальнопрофесійної та 
загальноосвітньої 

підготовки Коваленко С.І. 
та члени мк 

 


