
 

 

 

ВИЖНИЦЬКИЙ ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 

 І–ІІІ СТУПЕНІВ ІМ. ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА 

Вижницької міської ради 

Вижницького району Чернівецької області 

 

НАКАЗ 

    14.01.2022                                               № 25-од 

 

Про організацію та проведення  

Тижня Соборності  

 

Відповідно до листа Департаменту освіти і науки Чернівецької обласної 

державної адміністрації № 01-34/17 від 04.01.2022, листа Інституту 

післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області № 01-09/21 від 

12.01.2022 року, з метою спрямування на донесення інформації про події 

Української революції 1917 – 1921 років, виховання патріотизму та підвищення 

інтересу до історії України; національного усвідомлення та згуртування 

учнівської молоді з 17 по 21 січня провести у закладі Тиждень Соборності. 

НАКАЗУЮ: 

1. Провести у навчальному закладі Тиждень Собрності. 

                                                                                З 17 по 21.01.2022 року 

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

2.1. Розробити та затвердити план заходів щодо проведення Тижня (додаєтся). 

До 14.01.2022 року 

2.2. Довести до відома усіх учасників навчально-виховного процесу про 

заплановані заходи щодо проведення Тижня. 

                                                                                        До 14.01.2022 року 

2.3. Підготувати наказ «Про підсумки проведення Тижня Соборності» 

                                                                                         До 25.01.2022 року 

3. Усім учасникам навчально-виховного процесу забезпечити своєчасне 

виконання Плану заходів. 

                                                                                          Впродовж тижня 

4. Педагогу-організатору Юрійчук Р.В. та лаборантці сайту закладу Вадилюк І.Ю. 

висвітлювати матеріали проведених заходів на сторінці в соціальній мережі 

Facebook та сайті закладу. 

                                                                                          Впродовж тижня 

5. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

Директорка закладу                                       Оксана СИЧОВА 
 

З наказом ознайомлено: 

_______ Козачук А.Д. 

_______ Юрійчук Р.В. 

_______ Вадилюк І.Ю. 
  



«Затверджено» 

наказом по закладу 

від 14.01.2022 року  

№24-од  

Директорка закладу 

________ О.Ю.Сичова 

 

 

План заходів  

щодо проведення Тижня Соборності 

 

№ Назва заходу Дата 

проведення 

Відповідальний 

1. Єдині уроки «Єднання заради Незалежності Впродовж 

тижня,  

Вчителі історії 

2. Фото challenge «Разом сильніші» 

(опублікувати у мережі Інтернет власне 

патріотичне фото, з українською 

символікою, додаючи кришмітки 

#РазомСильніші 

#ДеньСоборностіУкраїни2022 

Впродовж 

тижня 

Класні керівники 

3. Флешмоб до Дня Соборності України 21.01.2022 Юрійчук Р.В. 

Козачук А.Д. 

4. Онлайн-Вікторини до Дня Соборності 

України – LearningApps 

https://learningapps.org/watch?v=p7aj3tsdj18 

https://view.genial.ly/6004a01d9450fe0cfab83

19f/game-viktorina-do-dnya-sobornosti-

ukrayini 

Впродовж 

тижня 

Вчителі історії 

5. Турніри карткової гри «100 облич 

Української революції». Методичні 

рекомендації щодо різних варіантів 

проведення гри за посиланням: 

https://cutt.ly/6UZXjaR 

Впродовж 

тижня 

Вчителі історії 

6. Перегляд фільмів: 

• “Акт Злуки: відтворення історичної 

правди”; 

• “Апельсинова долька”; 

• “Свято Злуки. Політика пам’яті”; 

• “Хроніки української революції” ; 

• “Легіон. Хроніка Української 

Галицької Армії 1918–1919”; 

• “Українська революція. Втрачена 

держава”. 

Впродовж 

тижня 

Вчителі історії, 

класні керівники 

7. Тематичні виставки архівних документів, 

фотоматеріалів 

Впродовж 

тижня 

Муха М.В. 

 

https://learningapps.org/watch?v=p7aj3tsdj18
https://view.genial.ly/6004a01d9450fe0cfab8319f/game-viktorina-do-dnya-sobornosti-ukrayini
https://view.genial.ly/6004a01d9450fe0cfab8319f/game-viktorina-do-dnya-sobornosti-ukrayini
https://view.genial.ly/6004a01d9450fe0cfab8319f/game-viktorina-do-dnya-sobornosti-ukrayini
https://cutt.ly/6UZXjaR

