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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «НАУКОВИЙ ЛІЦЕЙ» 

ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ «ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» 
 

НАКАЗ  
 

12 листопада 2021 р. м. Житомир № 54-о 
 
 
Про підготовку та проведення Тижня 
науки з природничо-математичних 
дисциплін  
 
 

Відповідно до плану роботи Наукового ліцею на 2021-2022 н.р., рішення науково-
методичної ради Наукового ліцею (протокол №3 від 10.11.2021р.), рішення наукового 
товариства «Політехніка» Наукового ліцею ( протокол № 3 від 09.11. 2021 року), Положення 
про Тижні науки у Науковому ліцеї Житомирської політехніки, затвердженого наказом 
Наукового ліцею від 10.09.2021 р. № 2  та з метою підвищення мотивації учнів до вивчення 
окремих предметів, поглиблення  знань з цих предметів, розширення їх світогляду, 
залучення до позакласної роботи з предметів інваріантної складової навчального плану, 
сприяння розвитку обдарованих дітей, формування творчої особистості 

 
 НАКАЗУЮ: 

 
1. Провести в Науковому ліцеї Тиждень науки з природничо-математичних 

дисциплін з 29.11 2021р. по 03.12.2021 р. 
2. КУЧЕР Наталії Вікторівні на засіданні МК вчителів природничо-

математичного циклу розробити план проведення Тижня науки з природничо-математичних 
дисциплін до 16.11.2021 року, до якого включити  очні та заочні заходи та конкурси, 
практичні та лабораторні заняття, навчально-виробничу практику, загальноліцейні заходи. 

3. Затвердити план проведення Тижня науки з природничо-математичних 
дисциплін, що додається. 

4. ЗАБЕЛЛО Ларисі Олександрівні, заступнику директора з наукової роботи  
4.1. Забезпечити належну організацію та проведення Тижня науки з природничо-

математичних дисциплін. 
4.2. Висвітлити проведення Тижня науки на офіційному сайті Наукового ліцею та в 

соціальних мережах. 
5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

 
 
Директор Наталія ВЕНЦЕЛЬ 
 
ОЗНАЙОМЛЕНІ: 
КУЧЕР Н.В. 
ЗАБЕЛЛО Л.О. 



Додаток  
до наказу Наукового ліцею  
Житомирської політехніки  
12.11.2021 р. №54-о 
 
 

 
План  

 Тижня науки з природничо-математичних дисциплін 
 

Дата Захід Відповідальний 
29.12. Практична інформатика "Візуалізація 

проектів засобами інфографіки" 
Варганова Д.О. 

Навчальна екскурсія: Засоби та методи 
дослідження механічних та електричних 
явищ 

Кучер Н.В. 

30.12 Фізичний експерементаріум "Юний 
дослідник". 

Кучер Н.В. 

01.12 У світі цікавої математики "Математична 
розминка" 

Іванюк Т.С. 

02.12 Навчальна практика: біологічний квест 
"Пошук істини". 

Пазич І.С. 

03.12  Конференція з інформатики: "Віртуальна 
подорож музеями комп'ютерної техніки та 
софту".                                                                      

Варганова Д.О. 

Навчальна практика: хімічний квест 
"Найрозумніші" 

Ващук О.В. 

Загальна конференція ліцеїстів "Перші 
кроки у науці". (виступи учнів з 
результатами своєї роботи або 
проміжними результатами, підсумки 
Тижня науки) 

Забелло Л.О. 

 

Голова МК природничо-математичного циклу                               Наталія КУЧЕР 


