
 
УКРАЇНА 

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ 

БЕРЕЗНІВСЬКОЇ  РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ  АДМІНІСТРАЦІЇ 

Рівненської області 

ПОЛЯНСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І - ІІІ СТУПЕНІВ 

НАКАЗ 

29.12.2017                                                                                                     № ____ 

с. Поляни 

Про підсумки проведення  

предметних тижнів у І семестрі  

2017 – 2018 навчального року 

 

Відповідно до плану роботи школи на 2017-2018 навчальний рік 

упродовж І семестру у школі проходили предметні тижні: тиждень фізичної 

культури (11.09-15.09), тиждень біології (25.09-29.09), тиждень хімії, астрономії 

(09.10- 13.10), тиждень географії (23.10.-27.10), тиждень початкових класів 

(06.11-10.11), тиждень математики (13.11-17.11), тиждень фізики (20.11– 24.11),  

тиждень  інформатики (27.11– 01.12), тиждень  історії (04.12– 08.12). Тиждень  

трудового навчання заплановано було провести з 18.12 – 22.12. 

Їх головна мета - зацікавити учнів у вивченні предметів, зробити навчання 

більш розмаїтим, відкрити нові точки зору та нетрадиційні підходи у вивченні 

навчальних дисциплін, а також показати тісний зв'язок вивченого в школі з життям 

людини. Підсумки проведення предметних тижнів відображені в довідці. 

Виходячи із вищезазначеного,  

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Взяти до уваги інформаційну довідку про підсумки проведення предметних 

тижнів, що додається. 

 

2. Перенести проведення тижня трудового навчання на 12.03.2018 року (в зв’язку 

з тим, що вчитель перебувала на сесії). 

 

3. Адміністрації школи: 

3.1. Посилити контроль за проведенням предметних тижнів та розміщенням 

звітів про  проведення предметних тижнів на офіційному сайті школи. 

Протягом ІІ семестру 2017-2018 навчального року 

 

4. Учителям – предметникам: 

4.1. Під час планування тижнів розробляти принципово нові форми навчально-

виховної діяльності учнів, включати у план тижня проведення відкритого 

загальношкільного заходу. 

Протягом ІІ семестру 2017-2018 навчального року 



4.2. Сприяти співпраці з учителями початкових класів та з учителем географії 

Гречкою В.П. з метою обміну досвідом в організації і проведенню предметних 

тижнів, творчому і професійному зростанню педагогів. 

                                                                                                                            Постійно 

5. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника директора з 

навчально – виховної роботи Петрик Н.Л. 

 

Директор школи                                        М. Огородник 

 

Ознайомлені: 

Петрик Н.Л.                                                   Самойлюк Т.В. 

Онищук В.В.                                                  Петрик І.В. 

Дячук М.В.                                                     Онищук А.А. 

Гречка В.П.                                                     Федчик Н.Ф. 

Миронець П.Б.                                                Яценко Р.М. 

Свиридюк О.В.                                               Афанасюк С.В. 

Василець Т.П.                                                 Онищук І.В. 

Петрик Т.Р.                                                     Савчук Н.В. 

Лук’янова Т.В.                                                Лясковець О.В.   

   

                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                               Додаток  

                                                                          Наказ по школі 

                                                                                          29.12.2017 року  № ____ 

 

Інформаційна довідка  

про підсумки проведення предметних тижнів 

у І семестрі 2017 – 2018 навчального року 

 

Відповідно до плану роботи школи на 2017-2018 навчальний рік 

упродовж І семестру у школі проходили предметні тижні.   

 З метою популяризації олімпійського руху, розвитку фізичної культури і 

масового спорту, запровадження проведення Олімпійського уроку і 

Олімпійського тижня, а також з нагоди Дня фізичної культури та спорту, на 

виконання річного плану роботи школи протягом 11.09-15.09. 2017 року був 

проведений тиждень фізичної культури і спорту. Протягом тижня було 

проведено наступні заходи: 

1. Понеділок – лінійка відкриття Тижня фізкультури і спорту;    Олімпійський 

урок – знайомство  біографіями і спортивними надбаннями видатних 

спортсменів України.                                                   

2. Вівторок – змагання   «Спортивним бути модно»(1-4 класи)   

3. Середа – проведення «Веселих стартів для юних козачат» (учні 6-8      класів) 

4. Четвер – хвилинка-цікавинка  «Знавці Олімпійського спорту» (3-4 класи) та 

шкільна Спартакіада (9 – 11 класи). 

5. П’ятниця – підведення підсумків тижня. 

         Всі заходи були проведені на високому рівні. 

З 25.09-29.09. 2017 року у школі було проведено тиждень біології. Так у 6 

класі Федчик Н.Ф. була проведена година спілкування на тему: «Довкілля і 

навчає, і виховує», на якій вчитель зробила акцент на формування екологічної 

свідомості та культури учнівської молоді. У ході Тижня традиційним стало 

проведення «Свята квітів», у якому взяли участь учні 5 – 11 класів, представили 

різні цікаві композиції з квітів та природного матеріалу, підготували захисти 

своїх композицій. Крім того, в ході Тижня в «Інформаційному куточку» було 

розміщено чимало пізнавальної інформації з питань збереження природи.  Для 

старшокласників вчитель Федчик Н.Ф. провела бесіду про зв’язок людини з 

природою, екологічні проблеми та їх подолання, заповідники, заказники, 

національні парки – їх роль, зміни в природі, спричинені діяльністю людини. 

У період з 09.10- 13.10.2017 року, з метою поглиблення знань учнів, 

підвищення інтересу до вивчення предмету  у школі був проведений тиждень 

хімії та астрономії (вчитель Лясковець О.В.). Під час проведення тижня були 

проведені наступні  заходи: 

- конкурс рефератів «Хімія у нашому житті», 

- розв’язання кросворду «Метали» для учнів 9-10 класів; 

- хімічна вікторина «Впізнай та назви хімічні елементи» серед учнів 7-11 класів, 

де перемогли учні 7 класу. 

    Згідно плану роботи школи, з метою вивчення нових форм і методів роботи з 

дітьми, розвитку творчості учнів, узагальнення та поширення передового 

педагогічного досвіду підвищення професійного рівня та інтелектуального 



розвитку учнів та залучення учнів до позакласної роботи, з 23.10.-27.10. 2017 

року у школі було проведено тиждень географії. Під час його проведення учні 

збагатили знання, розширили свій кругозір, проявили ініціативу і самостійність. 

Методика проведення предметного тижня полягала в організації заходів, що 

носили інформаційний та змагальний характер. Було організовано і проведено 

вікторини, розгадування кросвордів, цікаві повідомлення, конкурси малюнків та 

міні-плакатів. Найулюбленіший захід учнів – географічний аукціон. Упродовж 

тижня учні школи заробляли географічні гроші «глобуси», виконуючи 

різноманітні завдання, підготовлені вчителем географії Гречкою В.П. та взяли 

участь у аукціоні, викупивши за отримані «глобуси» географічні знахідки, цікаві 

речі, предмети. Гречка В.П. провела конкурс малюнків на тему: «Планета в 

небезпеці. Захистимо її». Цей захід проведено з метою формування в учнів 

екологічної культури, дотримання правил поведінки в природі, уміння жити в 

гармонії з нею. Найкращі роботи представили учні 7-х класів. На завершення 

тижня було підведено підсумок роботи, активних учасників відзначено 

дипломами, призами.  

Відповідно до плану роботи з 06.11. по 10.11.2017 року пройшов Тиждень 

початкових класів. Робота Тижня була спланована так, щоб заходи охоплювали 

різні сфери діяльності вчителів та учнів, сприяли інтелектуальному та творчому 

розвитку дитини. Вчителі продемонстрували компетентність у теоретичних 

питаннях щодо впровадження здоров'язберігаючих технологій, показали свою 

майстерність під час проведення  виховних заходів. Всі діти були зайняті 

справою: грали, майстрували, змагалися, фантазували тощо. Вчителі 

відповідально віднеслись до підготовки та проведення позакласних заходів, 

використовуючи різні форми і методи проведення їх: вікторини, ігри, подорожі 

тощо. З цікавістю і жваво пройшли виставки виробів, малюнків. Кожний день 

Тижня був тематичний. Учні під керівництвом педагогів Онищук В.В., Петрик 

І.В., Дячук М.В., Онищук А.А. подорожували природничими, 

здоров’язберігаючими,  мовними, казковими стежинами. Такі заходи, уроки 

дають великий емоційний заряд, надовго запам'ятовуються дітям, сприяють 

формуванню позитивної мотивації навчальної діяльності. Тиждень закінчився, 

але не закінчилася кропітка праця вчителя, яка покликана пробудити творчість і 

пізнання, підтримати інтерес та бажання вчитися, максимально використати те, 

що так щедро закладено природою. 

Відповідно до річного плану роботи школи, плану методичної роботи, з 

метою розвитку творчості учнів, узагальнення й поширення передового 

педагогічного досвіду проведено тематичний предметний тиждень математики з 

13.11-17.11. 2017 року.  Робота педагогів була спрямована на сприяння розвитку 

інтересу учнів до предмету. Учителі математики Лук’янова Т.В., Петрик Т.Р. та 

Савчук Н.В. мали можливість удосконалити науково-методичний рівень, 

професійну майстерність, збагатити власний досвід. 

 Упродовж предметного тижня математики проведено конкурс 

«Математичний ерудит», математичний КВК, організовано різні математичні 

вікторини. Математичний КВК, сам конкурс говорить за себе. Діти повинні 

показати себе як в музичному напрямку, так і в танцювальному; показати, як 

вони можуть ставити постановки та бути режисерами. Математичні вікторини 

розраховані на тих учнів, хто краще і швидше розв’язує задачі, виявляє 



математичні здібності. Під час проведення тижня вчителі застосовували ІКТ. 

Серед форм і методів роботи переважали співпраця в малих групах на уроках та 

під час змагань; практична робота на уроках. 

З метою збереження і розвитку інтелектуального потенціалу України, 

підтримки талановитих школярів та творчої праці вчителів у школі та в 

позашкільній діяльності з 20 по 24 листопада ц.р. проходив предметний тиждень 

фізики. Основними  заходами тижня фізики були такі: 

– випуск тематичних стінгазет учнями 7-11 класів; 

- виставка рефератів і повідомлень, моделей і приладів, виготовлених учнями; 

– фізична вікторина, що проводилася  на уроках ; 

– демонстрація наукових фільмів для школярів; 

–  виступи учнів 10 та 11-х класів перед учнями 7-11 класів з інформацією про 

досягнення фізики. 

У період з 27 листопада по 01 грудня  у школі проходив тиждень  

інформатики. Під час проведення Тижня були організовані і проведені заходи, а 

саме: конкурс стіннівок «Інформаційно-технолоічний експерт», конкурс 

бюлетенів «Машина часу: розвиток комп’ютерної техніки», конкурс 

комп’ютерного малюнка, виставка реферативних робіт та творчих проектів 

учнів, інформаційних вісник: перегляд відео-фільмів «Ігроманія, Інтернет та 

Комп’ютерна залежність». 

Відповідно до річного плану роботи школи з 04.12– 08.12. 2017 року, з 

метою поглиблення знань учнів, підвищення інтересу до вивчення предмету  у 

школі був проведений тиждень історії вчителем Афанасюк С.В.  Під час 

проведення тижня були проведені наступні  заходи: 

- історичний конкурс «Історія козацтва - історія України» (8-А, 8-Б класи); 

- вікторина з історії серед учнів 5-9 класів; 

-випуск стіннівок «Видатні постаті України» серед учнів 10-11 класів; 

-конкурс рефератів «Історія України – наша історія» серед учнів 9-11 класів.Учні 

збагатили свої знання з історії нашої Батьківщини. Проведені заходи були 

направлені на формування свідомого громадянина, патріота України. 

Тиждень  трудового навчання заплановано було провести з 18.12 – 

22.12.2017 року, але в зв’язку з відсутністю вчителя Онищук І.В., Тиждень не 

проведено у І семестрі. Заплановано перенести його на ІІ семестр. 

Варто зазначити, що в ході організації і проведенні предметних тижнів 

виявлено наступні недоліки: 

- організація і проведення тижнів набуває формального значення як з боку вчителів, 

так з боку учнів; 

- організація і проведення тижня зводиться до розміщення різноманітного 

інформаційного матеріалу, а не в проведення активних заходів, направлених на 

вирішення мети тижнів (крім Тижня початкових класів та Тижня географії); 

- несвоєчасне оформлення звітів про проведення тижня та відсутнє висвітлення 

матеріалів на сайті школи.  

 

Заступник директора з навчально – виховної роботи Петрик Н.Л. 

 

 

 


