
 

ВИЖНИЦЬКИЙ ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 

 І–ІІІ СТУПЕНІВ ІМ. ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА 

Вижницької міської ради 

Вижницького району Чернівецької області 
 

НАКАЗ 

01.10.2021                                                                              №307-од 

 

Про організацію та проведення  

інформаційної кампанії  

«Сила нескорених або уклін вам, 

Захисники України!» 
 

Відповідно до листа департаменту освіти і науки Чернівецької 

обласної адміністрації від 20.09.2021 № 01-33/2440 «Про обласну 

інформаційну кампанію «Сила нескорених або уклін вам, Захисники 

України», указу Президента України від 14.10.2014 №806/2014 «Про День 

захисника України», розпорядження Чернівецької обласної державної 

адміністрації від 24.09.2020 № 928-р «Про затвердження плану заходів 

фізкультурно-спортивної реабілітації ветеранів війни та членів їх сімей, 

сімей загиблих (померлих) ветеранів війни у Чернівецькій області на 2021 

рік», з метою належної організації святкування Дня захисника України, Дня 

Українського Козацтва, Покрови Пресвятої,  

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Провести у навчальному закладі обласну інформаційну кампанію 

«Сила нескорених або уклін вам, Захисники України!» (далі –Кампанія). 

з 12 по 21 жовтня 2020 року 

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

2.1. Затвердити план заходів щодо проведення Кампанії (додається). 

до 12.10.2021 року 

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

заплановані заходи щодо проведення Кампанії.                        

                                                                                             до 12.10.2021 року 

2.3. Підготувати наказ «Про підсумки проведення обласної 

інформаційної кампанії «Сила нескорених або уклін вам, Захисники 

України!»» 

                                                                                         до 23.10.2021 року 



3. Усім учасникам навчально-виховного процесу забезпечити своєчасне 

виконання Плану заходів. 

                                                                                          впродовж Кампанії 

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 Кампанії 

5. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступницю 

директорки з виховної роботи Козачук А.Д. 

 

 

 

Директорка закладу                                Оксана СИЧОВА 

 

 

З наказом ознайомлено: 

________ Козачук А.Д. 

________ Юрійчук Р.В. 

________ Вадилюк І.Ю. 

 



 «Затверджено» 

наказом по закладу 

від 01.10.2021 року  

№-од  

Директорка закладу 

________ О.Ю.Сичова 

 

 

 

План заходів 

щодо проведення обласної інформаційної кампанії 

«Сила нескорених або уклін вам, Захисники України!» 
 

 

№ Заходи Термін 

проведення 

Класи   Відповідальні 

1. Виховні години на тему «Я – 

Захисник України» 

Впродовж 

Кампанії 

 

1-11 

класи 

Класні керівники 

2. Фотофлешмоб «Дякую 

захисникам України» 

12-14.10. 

2021 

1-11 

класи 

Класні керівники 

3. Акція: «Привітай тих, хто 

служить!» (створення вітальних 

листівок)  

Впродовж 

Кампанії 

 

1-11 

класи 

Кафедра 

художньо-

естетичного 

циклу 

4. Посвята в козачата  13.10.2020 5-ті 

класи 

 

Класні керівники 

5-х класів 

 

5. Участь у міському мітингу біля 

символічної могили борцям за 

незалежність 

14.10.2020  

– 

Адміністрація та 

педагогічний 

колектив школи 

6. Перегляд відеофільмів на 

військову тематику, 

мультфільмів патріотичного 

характеру 

Впродовж 

Кампанії 

 

1-11 

класи 

Класні 

керівники, 

Юрійчук Р.В. 

7. Тематична виставка у шкільній 

бібліотеці «Україна пам’ятає» 

Впродовж 

Кампанії 

1-11 

класи 

Муха М.В. 

 


