
 
 

 

ВИЖНИЦЬКИЙ ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 

 І–ІІІ СТУПЕНІВ ІМ. ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА 

Вижницької міської ради 

Вижницького району Чернівецької області 

   

НАКАЗ 

   01.04.2022                                                                                               № 115-од  

 

Про підсумки проведення  

Тижня образотворчого мистецтва 

 

На виконання наказу № 116-од від 28.03.2022 року «Про організацію та 

проведення Тижня образотворчого мистецтва» 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.   

З 14 по 18 березня 2022 року було проведено Тиждень образотворчого  

мистецтва, який був спрямований на те, щоб відкрити в дитині найпотаємніші, 

найтонші почуття прекрасного. У роботі взяли участь учні молодшої, середньої 

та старшої школи під керівництвом своїх вчителів Кіцул Л.Г. та Фартушняк 

С.С. 

Керівником методичного об’єднання вчителів художньо-естетичного 

циклу Л.Г. Кіцул був розроблений план заходів проведення тематичного тижня. 

Проведено цікаві та змістовні заходи, уроки, конкурси на яких діти показали 

свої знання, вміння, навички та творчі здібності. 

Як свідчить аналіз проробленої роботи, в основному всі заплановані заходи в 

рамках Тижня були проведені. Вони продемонстрували певну зацікавленість 

учнів вивченням предметів художньо-естетичного циклу, добру роботу 

вчителів образотворчого мистецтва Кіцул Л.Г. та Фартушняк С.С. з активізації 

й розвитку пізнавальної діяльності школярів. 

Впродовж Тижня учителі образотворчого мистецтва продемонстрували 

документальний фільм про художників учням різної вікової категорії, що 

сприяли їх всебічному розвитку. 

У рамках Тижня було проведено уроки образотворчого мистецтва в 

початковій школі «Малюю казку», під час яких учні мали змогу пригадати та 

намалювати своїх улюблених казкових героїв. 

Учні 5-7 класів підготовили презентації та реферати на тему «Майстри 

нашого краю» і мали змогу поділитися своїми матеріалами із однокласниками. 

У час війни кожен військовий, обороняючи рідну землю, усвідомлює, 

що найголовніша цінність, за яку він воює, - це життя дитини. Тепер кожна 

українська дитина розуміє, що її життя, її майбутнє, життя її родини та 

близьких в міцних, надійних руках наших захисників і захисниць. 



Учні закладу створили патріотичні малюнки в підтримку та вдячність 

воїнам ЗСУ, які боронять нашу неньку-Україну. Тепло та любов, яку школярі 

виклали в кожне слово, кожен штрих - це величезна подяка кожному, хто зараз 

на захисті рідної землі!  

Тиждень, був насиченим і цікавим, а заходи принесли дітям окрім 

психолого-естетичного розвитку багато нових позитивних вражень, розвиток 

навичок взаємодії та спілкування. 

 

Виходячи із вищенаведеного, 
  

НАКАЗУЮ: 

 

1. Вважати проведення Тижня образотворчого мистецтва на 

достатньомуму рівні. 

2. Відзначити роботу вчителів Кіцул Л.Г., Фартушняк С.С. 

3. Вчителям-предметникам продовжувати розвивати в учнів інтерес до 

творчості, сприяти розвитку обдарованих школярів, виховувати естетичний смак 

та патріотичні почуття. 

4. З даним наказом ознайомити вчителів на оперативній нараді. 

5. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступницю 

директорки з виховної роботи Татарин Л.М. 

 

 

 

Директорка закладу                                      Оксана СИЧОВА 

 

 

З наказом ознайомлені:  

                                        _____________ Татарин Л.М. 

                                        _____________ Кіцул Л.Г. 

                                        _____________ Фартушняк С.С. 

 

 

 


