
 

ВИЖНИЦЬКИЙ ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 

 І–ІІІ СТУПЕНІВ ІМ. ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА 

Вижницької міської ради 

Вижницького району Чернівецької області 
 

НАКАЗ 

15.04.2022                                                                                                  № 126-од 
 

Про організацію та проведення  

Тижня духовного виховання 
 

Відповідно до річного плану закладу на 2021-2022 року, з метою 

підвищення якості виховного простору у закладі в дусі національно 

патріотичного виховання на засадах християнських та загальнолюдських 

цінностей, об’єднання буковинців та внутрішньо переміщених осіб, здійснення 

заходів психологічного розвантаження засобами традиційного писанкарства 

(української писанки), культурного, духовного обміну та ознайомлення зі 

звичаями Буковинського краю,  
 

НАКАЗУЮ: 
 

1. Провести у навчальному закладі Тиждень духовного виховання (далі 

Тиждень). 

З 18.04 по 22.04.2022 року 

2.1. Заступниці директорки з виховної роботи Козачук А.Д.: 

2.2. Розробити та затвердити План заходів щодо проведення Тижня  (додається). 

                                                                                            До 15.03.2022 року 

2.3. Довести до відома усіх учасників освітнього процесу про заплановані заходи 

щодо проведення Тижня. 

                                                                                            До 15.03.2022 року 

2.4. Забезпечити організоване проведення Тижня відповідно до Плану заходів. 

                                                                                              Впродовж тижня 

2.5. Підготувати наказ «Про підсумки проведення Тижня духовного виховання». 

                                                                                          До 25.04.2022 року 

2.6. Усім учасникам навчально-виховного процесу забезпечити своєчасне 

виконання Плану заходів. 

                                                                                                   Впродовж тижня 

3. Заступниці директорки з виховної роботи Козачук А.Д. та лаборантці сайту 

Вадилюк І.Ю. забезпечити висвітлення заходів Тижня духовного виховання 

на сторінці в соціальній мережі Facebook та на сайті закладу 

                                                                                             Впродовж тижня 

4. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

                Директорка закладу                                Оксана СИЧОВА 
 

З наказом ознайомлено:  _________ Козачук А.Д. 

                                           _________ Татарин Л.М. 

                                           _________ Вадилюк І.Ю. 



 

 

 

 

  



 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

наказом по закладу 

від 15.04.2022 р. №126-од 

Директорка закладу 

_________ О.Ю.Сичова 
 

 

 

 

ПЛАН ЗАХОДІВ  

Тижня духовного виховання  
 

№ Назва заходу Дата 

проведення 

Відповідальні 

1. Години спілкування на тему «Біблія у 

моєму житті» 

Впродовж 

тижня 

Класні керівники 

2. Участь у щорічної акції «Писанка 

Challenge 2022» під гаслом «Писанка 

надії» (малюнки) та передача їх 

воїнам ЗСУ . 

18.04.2022 Козачук А.Д.,  

вчителі 

образотворчого 

мистецтва 

3. Майстер-клас із розпису Великодніх 

писанок для учнів з числа тимчасово 

внутрішньо переміщених осіб. 

20.04.2022 Козачук А.Д.,  

Кіцул Л.Г. 

4. Участь у онлайн-марафоні майстер-

класі з випічки пасок «Паска 

перемоги» 

21.04.2022 Козачук А.Д. 

5. Онлайн-подорож «Сторінками Книги 

Буття»  

Впродовж 

тижня 

Татарин Л.М. 

6. Онлайн -челендж дитячих малюнків 

на біблійну тематику 

Впродовж 

тижня 

Татарин Л.М. 

 


