
Тиждень фізико-математичних наук - 2019 

 

           Вже не перший рік у Запорізькому колегіумі № 98 традиційно у березні проходить 

предметний тиждень фізико-математичних наук. В цьому році, з 18 по 22 березня, під час тижня 

фізико-математичних наук, який був спрямований на розвиток творчості учнів, виявленню 

обдарованих дітей та взаємозв'язку предметів фізико-математичного циклу з іншими областями 

наук що сприяє подальшому поглибленню та поширенню знань учнів були проведені наступні 

заходи, а саме: 

- На електронному табло в холі колегіуму демонструвався інформаційний  відео-колаж «У світі 

М і Ф». 

- У бібліотеці колегіуму бібліотекарем Замч Л.П. була організована книжкова вітрина на тему 

«Математика – це цікаво!». 

       Впродовж тижня учні долучилися до цікавих позакласних та виховних заходів, якими були: 

- гра «Збери урожай», вікторина «Світ математики», гра «Математична карусель» для учнів 5-А 

класу (вчитель математики Рижа Н.М.); 

                     
 

- турнір «Самий кмітливий», математичний крос «Вирішуй! Міркуй! Відгадуй!», контент-

дизайн «Малюємо цифрами», математична анкета «Я, мій клас та шалені числа»  для учнів 5-Б класу 

(вчитель математики Жевнерюк І.М.); 

    
- конкурс-гра «Самий уважний»,  урок-казка «Королевство кривих дзеркал», математичний крос 

«Подорож в країну Ребусорію» для учнів 5-В класу (вчитель математики Солонська І.А.);      

 

 

 

  

 

 

 

 

 



- урок-гра «Щасливий випадок», математичний крос «Подорож в країну Ребусорію» для учнів 

6-х класів (вчитель математики Солонська І.А.); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ком’юніті-вернісаж «Математичні фокуси» для учнів 7-х класів (вчитель математики 

Жевнерюк І.М.); 

    
 

- брейн-шторм «Геометрія довкола нас» для учнів 7-х класів (вчитель математики Жевнерюк 

І.М.); 

    
 

- експрес-повідомлення  «Цікава математика», математичний квест  «Алгебраїчні рівняння» 

для учнів 8-А класу (вчитель математики Пугіна О.І.);  

     
- математичний марафон для учнів 8-Б та 8-В класів (вчитель математики Солонська І.А.); 

 

 

 



 

- ребуси «Великі математики» для учнів 9-А та 9-Б класів (вчитель математики Рижа Н.М.); 

                       
 

- колоквіум «Тригонометричні нерівності, способи розв’язування та їх властивості» для учнів 

10-А класу (вчитель математики Пугіна О.І.); 

                  
- урок-вікторина «У світі математики» для учнів 11-А та 11-Б класів (вчитель математики Рижа 

Н.М.); 

- фізичний брейн-ринг «Фізичні прилади та їх призначення» для учнів 7-х класів; 

- захист проектів «Електричні поля та їх вплив на живі організми» для учнів 8-х класів; 

- конференція «Видатні вчені в галузі фізики» для учнів 9-хх класів; 

- колоквіум «Використання перетворень енергій в роботі електростанцій» для учнів 10-А класу; 

- урок-дослідження «Елементарні частки і їх класифікація» для учнів 11-х класів (вчитель фізики 

Мінько О.В.). 

   

        21.03.2019 року 75 учня 2-10 класів прийняли участь у Міжнародному математичному конкурсі   

«Кенгуру-2019».  



       На при кінці тижня відбулося підведення підсумків тижня фізико-математичних наук, Міжнародного 

конкурсу з усного математичного рахунку в режимі онлайн Прангліміне, ΙΙ Всеукраїнської інтернет-

олімпіади «На Урок» з математики та вручення дипломів і сертифікатів. 

        
 

 

 

         керівник МО вчителів  

природничо-математичних дисциплін  

Жевнерюк І.М. 

 

 

 

 

   

 

 


