
Оголошення 2020-2021 навчального року

Роком математичної освіти в Україні

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

від 30 січня 2020 р. No 31/2020



№ п/п Заходи Відповідальні

за виконання

Термін

виконання

Загальні заходи

1. Систематизувати та осучаснити 

матеріально-технічну та 

навчально-методичну бази 

кабінетів математики  в 

навчальних закладах Чудейської

ОТГ

Методист МС

Биндю Н.В.

Учителі 

математики

До 01.09.

2020

2. Сприяти  ефективному  

використанню годин варіативної 

складової, в тому числі на 

вивчення курсу математики

Відділ освіти 

керівники ЗЗСО Упродовж 

2020/2021

н.р.





Назва ОТГ Назва ЗЗСО
Розподіл варіативної складової

(у годинах)
на викладання 

математики
(підсилення)

на 
факультат

иви 
на гуртки 

на 
спецкурс

и 

Разо
м

Чудейська ТГ

Чудейський 
ліцей №1

11 кл. - 1год
9 кл – 1 

год
- - 2 год

Чудейський 
ліцей №2

4 -а кл – 1 год
4-б кл. – 1 год
4-в кл. – 1 год
10 кл.- 1 год

11-а кл.  – 1 год
11-б кл.  – 1 год

- - - 6 год

Їжівський ліцей
11-а кл. – 1 год
11-б кл. – 1 год

2 год

Всього 9 год 1 год - -
10 
год





Навчальний заклад Кількість учасників
(Всеукраїнський 

етап)

Кількість учасників 
(міжнародний етап)

Чудейський ліцей № 1 20 20
Чудейський ліцей №2 48 37

Чудейська гімназія 6 23
Їжівський ліцей 44 109

Їжівська гімназія 8 10
Черешська гімназія 11 12

Буденецька гімназія - 7
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Участь у конкурсі "Кенгуру"

Кількість учасників (Всеукраїнський етап) Кількість учасників (міжнародний етап)





З 7 по 11 грудня в закладах освіти Чудейської    
територіальної громади проходив тиждень математики

• «Математика навколо нас»

• Всі заклади освіти громади прийняли активну участь 
в різноманітних математичних заходах, конкурсах, 
що сприяють підвищенню інтересу учнів до 
математики і спонукають до навчання, математичної
компетентності

•















Навчальний заклад Кількість 
учасників 

Кількість 
переможців

Чудейський ліцей № 1 21 13

Чудейський ліцей №2 16 8

Чудейська гімназія 3 -

Їжівський ліцей 14 4

Черешська гімназія 6 3

Буденецька гімназія 9 -
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Предмети природничо-математичного циклу є 

невід’ємною складовою загальноосвітньої підготовки 

особистості до соціально-економічних умов 

сьогодення. Це формує в учнів потребу 

вдосконалювати свої здібності, забезпечує міцне й 

свідоме оволодіння ними системою знань, умінь і 

навичок, сприяє успішному вивченню інших 

дисциплін, виховує природничу й математичну 

культуру, що є необхідним для продовження освіти та 

майбутньої професійної діяльності.



Дякую за 

співпрацю!


