
 

 

ВИЖНИЦЬКИЙ ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 

 І–ІІІ СТУПЕНІВ ІМ. ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА 

Вижницької міської ради 

Вижницького району Чернівецької області 

   

НАКАЗ 

28.03.2022                                                                                               № 116-од 
 

Про організацію та проведення 

Тижня образотворчого мистецтва 
 

Відповідно до річного плану закладу на 2021-2022 н.р. та з метою 

розширити та збагатити художньо-естетичний досвід, розвивати творчі 

здібності, мислення, творчу думку, уяву; виховувати патріотичне почуття, 

естетичний смак, виховувати бажання створювати прекрасне навколо себе, 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Провести Тиждень образотворчого мистецтва.  

                                                                                                 З 28.03 по 01.04.2022 р. 

2. Керівнику шкільного методичного об’єднання учителів художньо-

еститичного циклу Кіцул Л.Г.: 

2.1. Розробити та затвердити план заходів щодо проведення Тижня 

(додається). 

2.2. Забезпечити організаційний та науково-методичний супровід Тижня. 

                                                                                                     Впродовж тижня. 

2.3. Довести до відома класних керівників та учнів про заплановані заходи. 

                                                                                                         До 28.03.2022 р. 

2.4. Подати звіт про результати проведення Тижня. 

                                                                                                             До 28.03.2022 р. 

3. Затвердити оргкомітет для проведення Тижня у складі: 

Голова оргкомітету:  

Татарин Л.М. – заступниця директорки з навчальної роботи; 

Члени оргкомітету:   

Кіцул Л.Г., вчитель образотворчого мистецтва та трудового навчання, керівник 

ШМО вчителів художньо-естетичного циклу; 

Іричук Г.Г., вчитель трудового навчання; 

Фартушняк С.С., вчитель образотворчого мистецтва; 



4. Заступниці директорки з навчальної роботи Татарин Л.М. за результатами 

проведення тижня підготувати підсумковий наказ. 

                                                                                                      До 21.03.2022 р. 

5. Педагогу-організатору Юрійчук Р.В. та лаборантці сайту закладу Вадилюк 

І.Ю. матеріали проведення Тижня образотворчого мистецтва висвітлити на 

сторінці в соціальній мережі Facebook та на сайті закладу. 

                                                                                                    Впродовж тижня. 

6.  Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

Директорка закладу                                                 Оксана СИЧОВА 

 

З наказом ознайомлені:                                   

                                                        _____________ Татарин Л.М. 

                                                        _____________ Кіцул Л.Г. 

                                                        _____________ Фартушняк С.С. 

                                                        _____________ Юрійчук Р.В. 

                                                        _____________ Вадилюк І.Ю. 

 

                                                                       

  



Затверджено 

наказом від 12.03.2022 

№ 110-од 

Директорка закладу  

_________ О.Ю. Сичова 
 

 

 

План проведення 

Тижня образотворчого мистецтва 

 

№ 

п/п 

Назва заходу Дата 

проведення 

Відповідальниий 

1. Урок-гра «Малюю казку» (учні 1-4 

класів) 

Впродовж 

тижня 

Фартушняк С.С. 

2. «Майстри нашого краю» учні готують 

реферати, проекти (5-7 класи). 

Впродовж 

тижня 

Кіцул Л.Г., 

Фартушняк С.С. 

3. Показ документального фільму про 

художників (8-11 класи). 

Впродовж 

тижня 

Кіцул Л.Г., 

Фартушняк С.С. 

4. Онлайн-виставка малюнків «Діти за 

мир» 

Впродовж 

тижня 

Кіцул Л.Г., 

Фартушняк С.С. 

 


