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ПОЛОЖЕННЯ 
ПРО ТИЖНІ НАУКИ 

У НАУКОВОМУ ЛІЦЕЇ ЖИТОМИРСЬКОЇ ПОЛІТЕХНІКИ 
 

 
1. Загальні положення 

1.1. Тиждень науки — це комплекс навчально-виховних заходів, 
спрямованих на розвиток творчості учнів, поглиблення їхніх знань із 
навчальних предметів, а також збагачення фахового досвіду вчителів.  

1.2. Тижні науки проводять із різних навчальних предметів (як одного 
навчального предмета, так і кількох).  

1.3. Для участі у заходах запрошують колег, викладачів Державного 
університету «Житомирська політехніка»,  фахівців наукової, професійної та 
педагогічної роботи, творчі колективи, громадськість, батьків.  

 
2. Завдання і функції Тижнів науки 

2.1. Основними завданнями Тижнів науки є:  
·  Забезпечити належні умови для виявлення та розвитку творчої 

активності та зацікавленості учнів, сприяти формуванню їх наукового 
світогляду;  

·  Поглиблювати знання учнів, стимулювати їхню активну інтелектуальну 
та творчу діяльність;  

·  Підвищувати інтерес учнів до навчальних предметів, зокрема 
профільних;  

·  Сприяти усвідомленню учнями інтегративних зв'язків між навчальними 
предметами;  

·  Розвивати в учнів комунікативні навички, ініціативність, уміння 
працювати в команді;  

·  Сприяти навчальній, громадсько-організаційній, культурно-мистецькій 
діяльності учнів;  

·  Забезпечити комфортну атмосферу для виховування в учнів 
взаємоповаги, толерантності, відповідальності.  

·  Вдосконалювати методичний рівень та рівень професійної майстерності 
педагогічних працівників, збагачувати педагогічний досвід навчального 
закладу. 

2.2. Функції Тижнів науки:  
· Організаційна — проведення Тижнів науки дає змогу запровадити 

інноваційні прийоми в освітній процес, удосконалити організаційні здібності 
педагогічних працівників і учнів;  



· Діагностична — проведення Тижнів науки дає змогу отримати 
оперативну інформацію про динаміку зростання професійного рівня 
педагогічних працівників та особистісний розвиток учнів;  

· Моделююча — планування Тижнів науки передбачає врахування нових 
форм навчально-виховної діяльності учнів та методичної діяльності 
педагогічних працівників;  

· Популяризаторська — зміст Тижнів науки спрямований на інформування 
учнів як про новітні досягнення в різних галузях науки і техніки так і про 
історичні події України і світу, педагогічних працівників – про досягнення 
педагогічної та психологічної гауки. 

 
3. Порядок проведення Тижнів науки  

3.1. Тижні науки проводять відповідно до річного плану роботи 
Наукового ліцею.  

3.2. План підготовки та проведення Тижня науки погоджують із 
заступником директора з наукової роботи та затверджують директором ліцею 
не пізніше ніж за місяць до проведення заходу.  

3.3. Учні та педагогічні працівники Наукового ліцею ознайомлюються з 
програмою проведення Тижня науки заздалегідь 

3.4. Організатором Тижня науки є предметна методична комісія Наукового 
ліцею відповідного циклу. На кожен день Тижня плануються окремі заходи. 

3.5. Учасниками Тижня науки є:  
· вчителі-предметники, які викладають один чи кілька навчальних 

предметів, яким присвячено Тиждень науки;  
· учні Наукового ліцею;  
· спеціалісти, студенти вишів, батьки та інші особи (за попереднім 

погодженням із директором).  
3.6. У межах предметного тижня проводять:  

· науково-практичні конференції; 
· семінари; 
· круглі столи; 
· нетрадиційні уроки;  
· випуск тематичних стіннівок, присвячених темі Тижня науки; 
· виставки методичних матеріалів, творчих робіт педагогічних працівників, 

навчальної та спеціальної літератури з теми Тижня науки, науково 
спрямованих робіт учнів; 

· засідання методичної комісії відповідного циклу за підсумками 
проведення тижня за участю представників адміністрації, голів інших 
комісій; 

· випуск інформаційного бюлетеня за результатами тижня тощо. 
· позакласні заходи.  

3. 7.  Кожний Тиждень науки обов'язково має інформаційне забезпечення. 
Проведення Тижня науки супроводжують наочною інформацією, що 
розташовують в різних приміщеннях Наукового ліцею (за попереднім 
погодженням із директором).  



 
4. Підведення підсумків проведення Тижня науки 

4.1. За підсумками проведення Тижня науки голова методичної комісії 
подає заступнику директора з наукової роботи звіт про проведення Тижня 
науки.  

4.2. За поданим звітом заступник директора з наукової роботи готує 
проект наказу про підсумки проведення Тижня науки. 

4.3. За підсумками проведення Тижня Науки найбільш активних учителів 
і учнів нагороджують призами та грамотами.  

4.4. По завершенні Тижня науки на засіданні методичної комісії 
аналізують результати заходів, що проходять у межах Тижня науки.  

4.5. Інформація про проведення Тижня науки з фото- та відео- 
матеріалами оприлюднюється на сайті Наукового ліцею та висвітлююється в 
соціальних мережах. 

 
 

СХВАЛЕНО 
Рішення педагогічної ради  
Наукового ліцею  
Житомирської політехніки 
10 вересня 2021 № 2 
 
 
 
 
                                                                                                              


