
 

ВИЖНИЦЬКИЙ ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 

 І–ІІІ СТУПЕНІВ ІМ. ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА 

Вижницької міської ради 

Вижницького району Чернівецької області 
 

НАКАЗ 

20.10.2021                                                                              №333-од 

 

Про підсумок проведення  

інформаційної кампанії  

«Сила нескорених або уклін вам, 

Захисники України!» 

 

На виконання наказу по закладу від 01.10.2021 року № 307-од «Про 

організацію та проведення інформаційної кампанії «Сила нескорених або уклін 

вам, Захисники України!»», 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 з 12 по 21 

жовтня в навчальному закладі було проведено обласну інформаційну кампанію 

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

З метою якісного проведення Кампанії було проведено ряд заходів. 

Класними керівниками 1-11 класів були проведені виховні години «Я – Захисник 

України», перегляд відеофільмів на військову тематику, мультфільмів 

патріотичного характеру.  

Під час виховних години учні зрозуміли, що вільно висловлюючи свої 

національно-патріотичні почуття, молодь може стати рушійною силою для 

здобуття свобод і національних інтересів держави, усвідомили, що вони також є 

частиною українського суспільства, які вже зараз зможуть висловлювати свої 

надії і сподівання на краще майбутнє для нашої держави. 

Учні закладу долучилися до фотофлешмобу «Дякую захисникам 

України» зробивши власну світлину з рукою на серці та написом «Дякую 

захисникам України!» та розмістили фото в соціальних мережах. 

Під керівництвом учителів образотворчого мистецтва учні долучилися до 

акції: «Привітай тих, хто служить!» та виготовили вітальні листівки, листи 

підтримки для воїнів. У ході проведення Кампанії бібліотекаркою Мухою М.В. 

організовано тематичну виставку у фойє закладу «Україна пам’ятає». 

У зв’язку із переходом учнів на дистанційне навчання виховний захід 

«Посвята в козачата» був перенесений. 



14.10.2021 року педагогічний колектив взяв участь у міському мітингу 

біля символічної могили борцям за незалежність з нагоди святкування Дня 

захисника України, забезпечивши належний рівень виконання покладених на 

них завдань. 

Ряд заходів, проведених в межах Кампанії, були висвітлені у ЗМІ (на 

офіційному сайті закладу та соціальній сторінці Facebook). Проте більша частина 

проведених заходів залишилася без відповідного висвітлення, на що слід 

звернути увагу усім педагогам закладу та активізувати роботу в даному 

напрямку в подальшій роботі. 

Враховуючи вищезазначене, 

  

НАКАЗУЮ: 

 

1. Вважати задовільним рівень проведення інформаційної кампанії «Сила 

нескорених або уклін вам, Захисники України!». 

2. Класним керівникам 1-11 класів: 

2.1. Продовжити роботу, спрямовану на формування ціннісного 

ставлення особистості до суспільства і держави, виховання патріотичних 

почуттів, правосвідомості. 

Постійно. 

2.2. Активізувати роботу по залученню до подібних тематичних заходів 

батьків учнів свого класу, військових, волонтерів тощо. 

У подальшій роботі, впродовж року. 

2.3. Забезпечити висвітлення заходів, які проводяться у класі, у засобах 

масової інформації. 

У подальшій роботі, впродовж року. 

3. Усім педагогічним працівникам закладу врахувати зазначені вище 

недоліки та не допускати їх повторення у подальшій роботі. 

Постійно. 

4. Заступнику директора з виховної роботи Козачук А.Д. продовжити 

надання методичної допомоги педагогам у проведенні заходів, спрямованих на 

формування ціннісного ставлення особистості до суспільства і держави, 

виховання патріотичних почуттів, правосвідомості учнів закладу та їх батьків. 

Впродовж навчального року. 

5. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника директора 

з виховної роботи Козачук А.Д. 

 

 

Директорка закладу                         Оксана СИЧОВА 

 

 

З наказом ознайомлені всі працівники на оперативній нараді 

25.10.2021 року 


