
                                                        
УКРАЇНА 

ЧУДЕЙСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА 

 СТОРОЖИНЕЦЬКОГО РАЙОНУ   

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

27 квітня 2020 року                                                                                    № 158       

 

Про затвердження плану заходів 

щодо вдосконалення викладання 

і вивчення предметів природничо-  

математичного циклу у закладах освіти  

Чудейської ОТГ у 2020-2021 н.р. 

 

        Відповідно до наказу Департаменту освіти і науки Чернівецької обласної 

адміністрації від 17.04.2020 року №149 «Про затвердження Регіонального 

плану заходів щодо вдосконалення викладання і вивчення предметів 

природничо- математичного циклу у закладах освіти області у 2020-2021 н.р.» 

 

1. Затвердити: 

1.1 План заходів щодо вдосконалення викладання і вивчення предметів 

природничо- математичного циклу у закладах освіти Чудейської ОТГ у 

2020-2021 н.р., що додається. 

1.2 Склад робочої групи для забезпечення організації виконання плану 

заходів в освітніх закладах Чудейської ОТГ, що додається. 

2. Методичній службі відділу освіти Чудейської сільської ради             

(Микайло О.В.) забезпечити методичний супровід реалізації плану 

заходів в закладах освіти ОТГ. 

3. Керівникам ЗЗСО Чудейської ОТГ: 

3.1. Розробити до 18.05.2020 року заходи, спрямовані на реалізацію плану 

заходів в закладах освіти Чудейської ОТГ. 

3.2. Забезпечити виконання плану заходів та інформувати до 30.11.2020 року 

та до 31.05.2021 року про стан його виконання на електронну адресу відділу 

освіти 

4. Методичній службі відділу освіти Чудейської сільської ради             

(Микайло О.В.) узагальнити  та надати спеціалісту відділу освіти (Микайло 

Л.М.) інформацію про виконання плану заходів до 04.12.2020 та до 

04.06.2021 року. 

5. Розпорядження  розмістити на інформаційному сайті відділу освіти. 

6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на провідного 

спеціаліста відділу освіти Кіфу О.К. 

Сільський голова                                             А.Д.Піцул  



      ЗАТВЕРДЖЕНО 

    Розпорядження віділу освіти, сім’ї, 

молоді та спорту Чудейської с/р 

       від 27.04.2020 №158 

 

ПЛАН 

заходів щодо вдосконалення викладання  і вивчення 

предметів природничо-математичного циклу у 

закладах освіти Чудейської ОТГ у 2020-2021 н.р. 

№ 

п/п 

Назва заходу Термін  Відповідальні  

Організаційні заходи 
1.  Розробити  заходи щодо 

вдосконалення викладання 

предметів природничо- 

математичного циклу в ЗЗСО 

Чудейської ОТГ 

Квітень 2020 Методисти МС 

Биндю Н.В.,  

Микайло О.В. 

2.  Проаналізувати стан викладання 

та оцінювання якості знань учнів з 

природничо-математичних 

дисциплін за результатами ЗНО 

Вересень-
жовтень 2020 

Методисти МС 

Биндю Н.В.,  

Микайло О.В. 

3.  Провести майстер-клас з теми: 

«Використання елементів  ЅТЕМ-

технологій   для  формування 

предметних   компетентностей під 

час викладання предметів 

природничо-математичного 

циклу» 

Січень 

2021 

Методисти МС  

Биндю Н.В.,  

Микайло О.В. 

4.  Рекомендувати керівникам 
навчальних закладів при 
розподілі годин варіативної 
складової передбачити години 
для  підсилення предметів 
природничо-математичного 
циклу та індивідуальної роботи з 
окремими учнями з даних 
предметів 

Травень-
червень 
2020/2021 н.р. 

Керівники 

ЗЗСО 

Чудейської 

ОТГ 

5.  На  офіційних сайтах ЗЗСО 

обов’язково створити рубрику 

«Рік математики», наповнити її 

рекомендаціями щодо  

проведення державної 

підсумкової атестації, 

зовнішнього незалежного 

Травень-
вересень 
2020р. 

Керівники 

ЗЗСО 

Чудейської 

ОТГ 



оцінювання з математики, кейсів з 

інформаційно- методичними  

матеріалами. 

 

   6. Створити у закладах загальної 

середньої освіти умови для 

вивчення предметів природничо-

математичного циклу за 

індивідуальним навчальним 

планом для учнів з особливими 

освітніми потребами 

Травень- 

вересень 

2020 р. 

Керівники 

ЗЗСО 

Чудейської 

ОТГ 

           Удосконалення фахової майстерності викладання 

               предметів природничо- математичного циклу 

1.  Створити умови для 

безперервного зростання рівня 

педагогічної майстерності 

вчителів через координацію 

зусиль методичної служби 

Упродовж 
навчального 

року 

Методисти МС  

Биндю Н.В.,  

Микайло О.В. 

2.  Вивчати та впроваджувати у 
педагогічну практику кращи 
зразки роботи вчителів 
математики, фізики, хімії,  
біології, географії Чудейської 
громади 

Упродовж 

2020/2021 н. р. 
Методисти МС  

Биндю Н.В.,  

Микайло О.В 

3.  Запросити методистів ІППОЧО 

для      проведення         виїзної  

методичної студії з актуальних 

питань методики  викладання 

предметів природничо-

математичного циклу щодо 

реалізації     компетентнісного    

підходу   та наскрізних змістових 

ліній 

Упродовж 

2020/2021н. р. 
Методисти МС  

Биндю Н.В.,  

Микайло О.В 

ІППОЧО 

4.  Залучити вчителів громади  до 

участі у науково- практичних 

конференціях з метою 

впровадження в освітній процес 

новітніх технологій та  методів  

викладання предметів 

природничо-математичного циклу 

Упродовж 

2020/2021 н. р. 
Методисти МС  

Биндю Н.В.,  

Микайло О.В 
 

5.   При плануванні роботи ММО 

організувати круглі столи, 

вебінари, майстер-класи, 

методичні трибуни тощо з 

актуальних питань викладання 

предметів природничо-

математичного циклу 

 

 

Серпень- 

вересень 

2020р. 

Методисти МС  

Биндю Н.В.,  

Микайло О.В 
 



6.  Організувати проведення 

показових відкритих уроків з 

предметів природничо-

математичного циклу у випускних 

класах з метою підготовки до 3HO 

Упродовж 

2020/2021 н. р. 
Методисти МС  

Биндю Н.В.,  

Микайло О.В 
 

7.  Здійснити  аналіз  
результативності участі 

здобувачів  освіти  11-х класів  

на ДПА, 3HO 

Вересень 2020 Методисти МС  

Биндю Н.В.,  

Микайло О.В 

 

8.  Залучати  педагогів громади  до 

участі у I, II етапах 

Всеукраїнського конкурсу 

«Учитель року» 

Вересень- 

листопад 

2020р. 

Методисти МС  

Биндю Н.В.,  

Микайло О.В 

 

Організація позаурочної роботи культурно-масові заходи 

1.  Забезпечити підготовку учнів 

ЗЗСО до участі у Всеукраїнських 

учнівських олімпіадах, 

Всеукраїнському конкурсі-захисті 

науково-дослідницьких робіт 

учнів-членів МАН 

Вересень- 

листопад 

2020р. 

Методисти МС  

Биндю Н.В.,  

Микайло О.В 

 

2.  Активізувати  участь учнівської 

молоді у міжнародному 

математичному конкурсі  

«Кенгуру»,  міжнародній   

природничій rpi «Колосок», 

природознавчій  rpi «Геліантус», 

міжнародному конкурсі з 

інформатики   та   комп’ютерного 

мислення «Бобер», 

Всеукраїнському учнівському  

фізичному конкурсі «Левеня» 

Квітень- 

травень, 

жовтень- 

листопад 

2020р. 

Методисти МС  

Биндю Н.В.,  

Микайло О.В 

 

3.  Організувати  проведення, 

підготовку  та участь у 

Міжнародному математичному 

конкурсі «Міксіке в Україні» 

Вересень- 

листопад 

2020р. 

Методисти МС  

Биндю Н.В.,  

 
 

4.  Забезпечити проведення  

позаурочних  виховних заходів з 

метою популяризації вивчення 

предметів природничо-

математичного циклу (тижні, 

декади, місячники, вікторини 

тощо 

Постійно Методисти МС  

Биндю Н.В.,  

Микайло О.В 

 

5.  Запровадити проведення занять з 
кращими вчителями Чудейської 
ОТГ щодо підготовки учнів до 
3HO з предметів природничо-

Травень 2020-
квітень 2021р. 

Методисти МС  

Биндю Н.В.,  

Микайло О.В 

 



математичного циклу  

6.  Організувати проведення 
тренувального комп’ютерного 
тестування здобувачів освіти 11-
х класів з предметів природничо- 
математичного циклу  за 
програмою та регламентом 3HO 

Кожного 

семестру 

2020/2021 н.р. 

Методисти МС  

Биндю Н.В.,  

Микайло О.В 

 

7.  Інформувати батьків i учнів про 

доцільність участі в пробному 

зовнішньому незалежному 

оцінюванні, проводити  

роз'яснювальну  та навчально-

тренувальну  роботу серед 

здобувачів освіти. 

Постійно Методисти МС  

Биндю Н.В.,  

Микайло О.В 

 

8.  Залучати учнівську молодь до 

участі у  різноманітних заходах,  

присвячених захисту 

навколишнього середовища — 

акціях, фестивалях, мітингах, 

прибиранні територій, очищенні 

водойм, ярмарках екологічних 

продуктів, а також до 

виготовлення агітаційних 

листівок 

Квітень- 

травень, 

вересень- 

листопад, 

барезень 

2020/2021н.р. 

Методисти МС  

Биндю Н.В.,  

Микайло О.В 
 

     Навчально-методичне та програмне забезпечення викладання       

               предметів   природничо-математичного циклу 

1.  Забезпечити оновлення  в ЗЗСО 

кабінетів  природничо-

математичного циклу сучасними 

приладами, програмним 

забезпеченням, новим шкільним 

обладнанням 

Постійно Відділ освіти 

Чудейської ОТГ 

2.  Запланувати вивчення стану 

навчально-методичного та 

програмного забезпечення 

викладання предметів 

природничо-математичного циклу 

Вересень- 

листопад 

2020р. 

Методисти МС  

Биндю Н.В.,  

Микайло О.В 

 

3.  Передбачити кошти для 

облаштування та укомплектування 

необхідним обладнанням i 

навчально-методичними 

матеріалами ЅТЕМ- лабораторій 

Упродовж 

2020/2021н.р. 

Відділ освіти 

Чудейської ОТГ 

4.  Працювати над створенням  та 

систематизацією віртуальних 

навчальних середовищ, що 

містять наукові матеріали у 

Упродовж 

2020/2021 н. р. 
 Методисти МС  

Биндю Н.В.,  

Микайло О.В 

Керівники ЗЗСО 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вигляді відеофільмів та 

презентацій, бібліотеку наукових 

матеріалів з предметів 

природничо- математичного 

циклу, тести для  перевірки/ 

самоперевірки знань учнів тощо. 



       ЗАТВЕРДЖЕНО 

      Розпорядження віділу освіти, сім’ї,  

       молоді та спорту Чудейської с/р 

       від 27.04.2020 №158 

 

 

Склад 

робочої групи для забезпечення організації виконання 

плану заходів щодо вдосконалення викладання і вивчення 

предметів природничо-математичного циклу 

у закладах освіти Чудейської ОТГ у 2020-2021 н.р. 
 

№ п/п ПІБ Посада  

1.  Кіфу Олена Костянтинівна Провідний спеціаліст відділу 

освіти 

2.  Биндю Ніна Василівна Методист МС, вчитель 

математики 

3.  Микайло Олена Василівна Методист МС, вчитель біології 

4.  Іліуц Мануела Іванівна Вчитель хімії  Чудейської ЗОШ 

І-ІІІ ст.№1  

5.  Сандулович Валерій Йосипович Вчитель біололгії Чудейського 

НВК 

6.  Савчук Лілія Мірчивна Вчитель математики Чудейської 

ЗОШ І-ІІ ст. №3 

7.  Постатник Аспазія Василівна Вчитель біології та хімії 

Їжівської ЗОШ І-ІІ ст 

 

 

 


