
 

 
 

ВИЖНИЦЬКИЙ ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 

 І–ІІІ СТУПЕНІВ ІМ. ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА 

Вижницької міської ради 

Вижницького району Чернівецької області 

   

НАКАЗ 

   04.02.2022                                                                                               № 71-од  

 

Про підсумок проведення 

тижня точних наук 

 

Відповідно до річного плану роботи закладу на 2021-2022 н.р., наказу по 

закладу від 28.01.2022 року №51-од «Про організацію та проведення тижня 

точних наук», з метою розвитку творчості учнів, узагальнення й поширення 

передового педагогічного досвіду з 31.01 по 04.02.2022 року проведено 

тематичний предметний тиждень точних наук. Завданням тижня було 

підвищити інтерес учнів до навчальної діяльності, до пізнання дійсності та 

самих себе, а також вихованню самодисципліни та самоорганізації.  

Впродовж тижня використовувались різні прийоми і форми організації 

урочної та позаурочної діяльності учнів, які забезпечували підвищення 

мотивації та пізнавального інтересу учнів, сприяли розкриттю внутрішнього 

їхнього потенціалу.  

На дошці оголошень 31лютого було розміщено план проведення тижня, 

де можна було ознайомитися з графіком проведення всіх: онлайн відкритих 

заходів, конкурсів, ігор та ін.  

Впродовж тижня,хоч і дистанційно учні 2-11 класів активно долучилися 

до онлайн-виставки математичних малюнків та відеороликів про математичні 

цікавинки. Вчителі провели ряд заходів, що сприяли розвитку  пізнавальних 

процесів, позитивного відношення до навчання, створенню культури співпраці,  

поваги, добропорядності, набуттю навичок спілкування. 

Вчителька математики Ямбор Наталія Василівна навчила учнів 10-А,10-

Б та 11-Б класів визначати своє щасливе число за датою народження та провела 

незвичайний урок у 8-Б класі на тему:«Рівняння» із застосуванням навчальних 

ігор та тестів на платформі «LearningApps». Козак Оксана Георгівна провела 

математичну вікторину для учнів 6-А класу. Юрійчук Руслана Валеріївна для 

учнів 5-А класу організувала узагальнюючий урок із теми :«Звичайні дроби» у 

формі подорожі із використанням цікавих завдань,кросвордів та ребусів. 

Учні переконалися,що математика – це завжди цікаво! 

 



Виходячи з вищесказаного,  

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Вважати проведення Тижня точних наук на достатньому рівні. 

2. Заступниці директорки з навчальної  роботи Татарин Л.М. під час 

складання річного плану роботи закладу врахувати пропозиції членів ШМО 

щодо проведення предметного тижня наступного навчального року. 

3. Бібліотекарці закладу Мусі М.В. готувати виставки фахової 

літератури відповідно до тематики предметного тижня згідно з графіком 

проведення. 

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступницю директорки  

з навчальної роботи  Татарин Л.М. 

                      

 

 

            Директорка закладу                                       Оксана СИЧОВА 

 

 

 

 

 

 

 

З наказом ознайомлено: 

           __________ Татарин Л.М. 

           __________ Ямбор Н.В. 

           __________ Муха М.В. 

            


