
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Колегія управління освіти 
Шевченківської районної в місті 
Києві держаної адміністрації 
від 15.01.2020 р.№1 

ПЛАН 
заходів до Року математики ЗЗСО Шевченківського району в 2020 році 

№ ЗЗСО Назва заходу Орієнтовна 
дата 

проведення 
1. ЗЗСО №97 Математичний квест січень 
2. ЗЗСО №27 Фотоконкурс на тему «Математика в природі» лютий 

3. Гімназія №48 «Відомий невідомий трикутник». Веб-квест як 
форма роботи з учнями 7 класу при вивченні теми: 
«Сума кутів трикутника». 

лютий 

4. ЗЗСО №49 Математично-мистецький батл "Математичні 
основи мистецтва". 

лютий 

5. ЗЗСО №91 Квест «Математик єднає» лютий 
6. ЗЗСО №97 Інтегрований урок "Раціональні числа в географії" лютий 

7. ЗЗСО №106 Інтегрований урок математика+англійська мова 
"Коло. Круг" 

лютий 

8. ЗЗСО №155 Тиждень інтелектуальних ідей "Intel-fest 2020", 
захист учнівських проектів 

лютий 

9. ЗЗСО №169 Інтегрований урок з математики-інформатики 
"Прямолінійний рух" 

лютий 

10. Гімназія 
№172 

Спортивно- математична естафета, урок 
узагальнення по темі «Звичайні дроби» 

лютий 

11. ЗЗСО №175 Математичний квест лютий 
12. Ліцей 

«Універсум» 
Захист проектів "Правильні многокутники, 
елементи кіл та кругів у дизайні, мистецтві та 
архітектурі" 

лютий 

13. ЗЗСО №24 Застосування методу проектів на уроках геометрії 
"8 клас"Тріумф Піфагора" 

березень 

14. ЗЗСО №24 Позакласний захід "Клуб веселих математиків." березень 

15. ЗЗСО №27 Позакласний захід «Математичний водограй» березень 

16. ЗЗСО №49 Практикум "Використання законів математики в 
практичній діяльності людини". 

березень 

17. ЗЗСО №97 Математична вікторина березень 



18. ЗЗСО №106 Інтелектуальне змагання "Найрозумніший 
математик" 

березень 

19. ЗЗСО №139 Калейдоскоп майстерності учасників 
конкурсу - захисту науково -
дослідницьких робіт МАН відділення 
математики 

березень 

20. ЗЗСО №163 Брейн-ріінг "Шляхами обчислень" березень 
21. Гімназія 

№172 
КВК " Сторінками історії математики" березень 

22. ЗЗСО №175 Математичне кафе березень 
23. ЗЗСО №199 Командний конкурс «Мандрівка в країну 

Математика» 
березень 

24. Ліцей 
«Універсум» 

Актуальні проблеми підготовки до ЗНО з 
математики. 

березень 

25. Гімназія 
НПУ 

ЄЯ квест - Сходження на Олімп березень 

26. ЗЗСО № 1 Позакласний захід "Мовою математики про 
шкідливі звички". 

квітень 

27. ЗЗСО №24 Позакласний захід "Математична спадщина 
мого народу" (захист дитячих проектів) 

квітень 

28. ЗЗСО №27 Позакласний захід «Математика в житті 
людини» 

квітень 

29. НВК Ліцей 
№38 

Математичний КВІЗ "Математика навколо 
нас" 

квітень 

30. ЗЗСО №73 Брейн-ринг «Математична грамотність» квітень 
31. ЗЗСО №97 Математичний брейн-ринг квітень 
32. ЗЗСО №101 Семінар "Використання проектних 

технології у навчанні з метою формування 
математичних компетентностей здобувачів 
освіти" 

квітень 

33. ЗЗСО №102 Вистава "Важливість математики в житті 
людини" 

квітень 

34. ЗЗСО №135 Квест "Чотирикутники" квітень 
35. ЗЗСО №163 Наукова конференція "Математика-цариця 

наук" 
квітень 

36. ЗЗСО №175 Укрупнення дидактичних одиниць при 
вивченні математики (майстер-клас) 

квітень 

37. Ліцей 
бізнесу 

Декада математики, інформатики та 
природничих дисциплін. В рамках декади 
науково-практична конференція 
"Технологія успіху у написанні та захисті 
науково-дослідницької роботи: досвід, 
реалії та перспективи" Інтегрований урок 
фізика + українська література "У воду на 
свою вроду" 

квітень 



38. Гімназія 
№172 

Розвиток обчислювальних навичок за 
допомогою програмних засобів навчання 

травень 

39. ЗЗСО № 1 Урок-подорож "На хвилях математики". травень 
40. ЗЗСО №70 Уроки - зустрічі для старшокласників з 

випускниками та батьтками школи 
"Математика в моїй професії" 

травень 

41. ЗЗСО №73 Майстер-клас «Дії над звичайними 
дробами» 

травень 

42. ЗЗСО №199 Конкурс в 9-х, 11 кл. з розв'язування задач 
в рамках підготовки до ЗНО 

травень 

43. ЗЗСО №25 Математичний квест "В країні математики" вересень 
44. ЗЗСО №95 Урок-конференція "Математика і 

мистецтво". 
вересень 

45. ЗЗСО №135 Інтегрований урок математика-географія 
"Розв'язування географічних задач 
математичними методами" 

вересень 

46. Гімназія 
№153 

Семінар "Використання комп'ютерних 
програм для створення графічних побудов" 

вересень 

47. ЗЗСО №41 Позакласний захід «Математичний 
детектив» 

жовтень 

48. Гімназія №48 Семінар: «Застосування елементів 8ТЕМ-
проектів при вивченні математики у 
гуманітарній гімназії. 

жовтень 

49. ЗЗСО №61 Проектна діяльність у вивченні математики. жовтень 
50. ЗЗСО №95 Доповідь "Розвиток іноваційної особистості 

учня засобами технології критичного 
мислення". 

жовтень 

51. ЗЗСО №106 Інтегрований урок французька мова 
+алгебра 

жовтень 

52. ЗЗСО №135 Інтегрований урок математика-англійська 
"Арифметична та геометрична прогресії" 

жовтень 

53. Технічний 
ліцей 

Майстер-клас: «Оригамі при вивченні 
геометрії» 

жовтень 

54. Ліцей 
«Універсум» 

Конференція учнів та випускників ліцею з 
теми " Математика навколо нас" 

жовтень 

55. НВК Ліцей 
№38 

Семінар "Розвязування компетентністних 
задач на уроках математики з 
використанням інформаційно-
комунікаційних технологій" 

листопад 

56. ЗЗСО №82 Естафета «Математика навколо нас» листопад 
57. ЗЗСО №106 Онлайн-семінар (або конференція) 

Використання елементів НУЛІ на уроках 
математики у 5-6 класах 

листопад 

58. ЗЗСО №169 Міжпредметна природничо-математична листопад 



конференція з теми "Звук" 
59. Технічний 

ліцей 
Урок -діалог: «Математика в 
повсякденному житті» 

листопад 

60. ЗЗСО №199 Залучення дітей до пошукової діяльності. 
Робота над проектами^ «Геометрія навколо 
нас», «Математика і сучасність», «Жінки-
математики» 

листопад-
грудень 

61. ЗЗСО №41 Позакласний захід «Зустріч у математичній 
кав'ярні» 

грудень 

62. ЗЗСО №61 Реалізація STEM освіти через науково 
педагогічний проект "Інтелект України" 
(математика, географія, фізика, хімія, 
біологія). 

грудень 

63. ЗЗСО №139 STEM - лабораторія для вчителів 
«Робототехніка і математика» 

грудень 

64. Гімназія 
№153 

Майстер-клас "Прикладні задачі на уроках 
математики" 

грудень 

65. ЗЗСО №163 Квест з QR-кодами грудень 
66. ЗЗСО №82 Квест «Юні математики» лютий 2021 

року 

Олена ПЕТРОВА Директор РНМЦ 


