
 

 

 

ВИЖНИЦЬКИЙ ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 

 І–ІІІ СТУПЕНІВ ІМ. ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА 

Вижницької міської ради 

Вижницького району Чернівецької області 

 

НАКАЗ 

   22.04.2022                                                                                               №129-од  

 

Про підсумок проведення  

Тижня духовного виховання 

 

На виконання наказу по закладу «Про проведення Тиждень духовного 

виховання» від 15.04.2022 року №126-од з 18.04 по 22.04.2022 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, проходив Тиждень духовності у закладі. 

Враховуючи потребу духовного відродження України, навчальний 

заклад покликаний забезпечити наповнення всіх ланок освітнього процесу 

змістом, який би допомагав педагогам виховувати душу, чесні і сильні 

характери, формувати сумління і громадянські чесноти: працьовитість, 

самопожертву, пошану до старших — і спонукав би школярів, у єдності з Богом 

вирости корисними своєму народові. 

У рамках цього Тижня було проведено ряд заходів, які дали можливість 

дітям духовно зрости, відкрити своє серце на зерно Божої науки, проявити 

добро у власних вчинках, навчитися молитися і любити ближнього. 

Впродовж тижня класними керівниками 1-11 класів були проведені 

тематичні години спілкування, на яких учні збагачувались духовно, дізнавались 

щось нове про життя в дусі християнства. 

Вчителькою основ християнської етики Татарин Л.М. організовано 

онлайн-челендж дитячих малюнків та онлайн-подорожі «Сторінками Книги 

Буття».  

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. Напередодні 



світлого свята Великодня учні нашого закладу долучилися до щорічної акції 

#ПисанкаСhallenge2022 під гаслом «Писанка надії», вони створили малюнки-

обереги для воїнів ЗСУ, які були передані адресатам - мужнім захисникам, що 

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! Нехай вони зігрівають серця наших військових! 

В рамках обласної акції «Писанка Challenge 2022» учениці 7-А класу 

Кучерява Анна і Петричук Анастасія взяли участь в онлайн марафоні майстер-

класів з випічки пасок «Паска перемоги» і спекли свій "Пасхальний кранч". 

Писанкарство – давнє й улюблене мистецтво українського народу. До 

Великодня писанки готують і дорослі, і малеча. В рамках акції 

«#ПисанкаChallenge2022» та Тижня духовного виховання у нашому закладі був 

проведений майстер-клас із розпису великодніх писанок для внутрішньо 

переміщених учнів, який продемонструвала майстриня писанкарства Кушнір 

Корнелія Корнелівна. Вона поділилася своїм досвідом роботи з школярами.  

Спостерігаючи за процесом варто зазначити, що навіть ті, хто вперше взяв 

писачок до рук, надзвичайно вміло та майстерно ним оперували. Навколо 

панувала тиша і кожен з присутніх малював свою писанку, вкладаючи не тільки 

фантазію але й душу.  

Цей тиждень дав змогу кожному учневі і вчителю духовно 

перемінитись, задуматись над духовністю, як проявом у своїх щоденних 

вчинках, зрозуміти важливість «Навчання це – праця, благо, і обов’язок», 

практикувати слова з Євангелії  «Віра без діл не приносить плоду» – Як. 2, 20» 

 

Виходячи з вищевказаного, 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Вважати проведення Тижня духовності у закладі на достатньому рівні. 

2. Відзначити добру підготовку заходів проведених вчителькою основ 

християнської етики Татарин Л.М., заступниці з виховної роботи Козачук А.Д., 

вчительки образотворчого мистецтва Кіцул Л.Г. 

3. Всім класним керівникам регулярно проводити з учнями виховні бесіди 

на яких учні збагачуватимуться духовно.  

4. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

 Директорка закладу                              Оксана СИЧОВА 

 

 

З наказом ознайомлено на оперативній нараді 25.04.2022 року 

https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0%D1%81hallenge2022?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUu-a6f3qElOdd_JipFHb5eBx_xrUFq2ZZLv6WXp_LtvxTcnG-dxFLeSD1Z-3jLKQyhZT9t5RoPhDfaNbVarOnIXEU9xOsk2_XmpYDqczkq7lU6Ub6iUehTb5BU4oPnsB7S20dGqmK6phV_Q2cE44QCkpy0INrCbdze5XVX2fIMzsKlOc-34mISnnggsRmBJixOTgLgKIKuFuximLu3EWV5&__tn__=*NK-y-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0challenge2022?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXfgjav3bnfjg-92cbySKot9yRLCNN5A9gnDb8h1cr25HfFGQw5ochf5bKvRD_mur1ySBJG2yhfJekQVNpnIFiX7ra3YlXXYAgNSFbf4vy7EsqUvRbzlKYTOpSeGS3AWpBS1wYMNMjcPN_c1i1HMRPrHTwPuspyM3x2fIVoPjh7X7LZsylTpDLlAMNaXP2aF3ow8q9msjrhHaX-cpyqGS9f&__tn__=*NK-R

