
 

 

Комунальний заклад 

«Богодухівська спеціальна школа» 

Харківської обласної ради 

 

                                                          НАКАЗ 

 

08.12.2022                                                                                                       № 135 

 

Про організацію та проведення  

тижня фізико-математичних наук 

  

Згідно з річним планом, з метою формування в учнів  соціальних, 

комунікативних, інформаційних компетентностей, стійкого пізнавального 

інтересу до математики, розвитку творчої ініціативи дітей, активізації 

позакласної роботи, для залучення учнів до практичного використання 

набутих  знань  з фізико-математичних наук 

 

НАКАЗУЮ: 

1.  Провести тиждень фізико-математичних наук з 12.12.2022 по 16.12.2022.  

2. Затвердити план заходів тижня фізико-математичних наук (додаток 1).     

До 10.12.2022 

3. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Терещенко В.Г.: 

3.1. Забезпечити проведення тижня фізико-математичних наук з 12 грудня 

2022 року по 16 грудня 2022 року. 

3.2. Підвести підсумки тижня фізико-математичних наук і оформити заходи 

для висвітлення на веб-сайті закладу.    

  До 22.12.2022                                                                                                        

4.Учителям  математики Нечитайло С.В.  і фізики та хімії у побуті 

Сосонному В.М.  якісно підготувати заплановані заходи та  своєчасно їх  

провести.  

5. Покласти відповідальність за якісне проведення онлайн-заходів на 

вчителів математики Нечитайло С.В. та Сосонного В.М. 
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6. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника директора  

з навчально-виховної роботи Терещенко В.Г. 

 

 

 

Директор                                       О.А. Хованова        

 

 

 

 
Терещенко В.Г. 

 

 

 

 

 

 

 

З наказом від   08.12.2022  № 135 ознайомлені: 

Терещенко В.Г. 

Сосонний В.М. 

Нечитайло С.В. 
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                                                                                  Додаток  

                                                                                                                   до наказу Комунального закладу 

                                                                                                                   «Богодухівська спеціальна школа»  

                                                                                                                    Харківської обласної ради 

                                                                                                                    08.12.2022 № 135 

 

 

План проведення заходів  

тижня  фізико-математичних наук у дистанційному форматі 

 
№ 

з/п 

Дата Зміст роботи Місце 

проведення 

Учасники 

1 12.12.2022 Відкриття тижня математики. 

Захід з математики «Цікаві 

числа», «Веселий кросворд». 

дистанційно 5-9 класи 

 2 13.12.2022 1. Конкурс «Твій зоряний час»; 

конкурс «О, щасливчик». 

2. Перегляд відеофільму  

«Цікава фізика». 

 

дистанційно 6 клас 

 

 

8 клас 

3 14.12.2022 Видатні математики та фізики, 

їх внесок у науку.  

Конкурс «Математична 

творчість учнів» (кросворди, 

малюнки, цікаві задачі). 

дистанційно 5-9 класи 

4 15.12.2022 Конкурс: «Твоя логіка». 

Конкурс усного рахунку. 

      

дистанційно  

8-9 класи 

5 16.12.2022 «Як закохатись в математику». 

Підведення підсумків. 

дистанційно 5-9 класи 

 

 

Відповідальний за проведення тижня: Нечитайло С.В., Сосонний В.М. 

 

 

 

 


