
 

 

 

 

ВИЖНИЦЬКИЙ ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 

 І–ІІІ СТУПЕНІВ ІМ. ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА 

Вижницької міської ради 

Вижницького району Чернівецької області 

 

НАКАЗ 

21.01.2022                                               №40-од 

 

Про підсумки проведення  

Тижня Соборності  

 

На виконання наказу по закладу від 14.01.2022 року №25-од «Про 

організацію та проведення Тижня Соборності», з метою виховання в 

підростаючого покоління глибокої поваги, любові до Батьківщини, людської 

гідності, формування національної свідомості школярів, виховання у них 

почуття патріотизму та підвищення інтересу до історії України у нашому 

закладі з 17 по 21 січня організовано та проведено Тиждень Соборності. 

Соборність України – це результат тривалої боротьби українського 

народу за свою свободу та незалежність. Це бажання, яке тече по жилах нових 

поколінь українців, обов’язково допоможе їм вирости гідними громадянами 

своєї держави. Лише в єдності дій та соборності душ ми можемо досягти 

величної мети – побудови духовно багатої, вільної та демократичної України, 

якою пишатимуться наші нащадки. 

Впродовж тижня організовано та проведено ряд заходів: єдині уроки 

«Єднання заради Незалежності», Фото challenge «Разом сильніші», онлайн-

вікторини до Дня Соборності України тощо. 

Учні 9-11 класів переглянули фільм «Свято Злуки. Політика пам’яті». 

Фільм дав відповіді на багато запитань і показав, що двадцяте століття 

залишило нам у спадок вирішальні події минулого, які, віддаляючись, не 

втрачають своєї значущості та актуальності.  

Учнівське самоврядування закладу взяли участь у флешмобі до Дня 

Соборності й Свободи, спрямований на виховання у молоді патріотизму, поваги 

до минулого українського народу, демократичних цінностей. 

За розкладом пройшли тематичні виховні години: «Ми – українці» в 

перших класах, «День Соборності України» з переглядом мультимедійних 

презентацій  в 2-5 класах, «Україна-держава соборна, одна на всіх, як оберіг» в 

6-8 класах. Класні керівники підійшли до цього креативно і творчо. Учні не 

були сторонніми спостерігачами, а взяли активну участь: вони створювали 

презентації, зачитували повідомлення для однокласників, створювали живий 

ланцюг, як символ Соборності України і виконували інтерактивні вправи для 

розуміння поняття «соборність». 

Книжкова тематична виставка «22 січня – День Соборності України», 

була покликана поглибити знання молоді про історію виникнення свята 



Соборності України та свободи, виховувати патріотичні почуття, повагу до 

державних свят та викликати інтерес до вивчення історії України. 

Заходи, проведені на цьому тижні, подарували розуміння того, що лише в 

єдності дій та соборності душ можемо досягти величної мети – побудови 

духовно багатої, вільної та демократичної України, якою пишатимуться наші 

нащадки. Навіть зараз, в нелегкі часи для нашої Батьківщини, ми не 

перестанемо вірити, що територіальна цілісність України, навіки залишиться 

непорушною. Адже вона скріплена кров’ю мільйонів незламних борців 

минулого століття і тих, хто і зараз веде боротьбу з ворогом, який посягнув на 

цілісність нашої держави, на сході України. 

Виходячи із вищенаведеного, 

 

НАКАЗУЮ: 

 
1. Вважати проведення Тижня Соборності на задовільному рівні. 

2. Класним керівникам, вчителям історії: 

2.1. Протягом навчального року продовжувати роботу щодо патріотичного 

виховання дітей та молоді,  гідного відзначення Дня Соборності України, 

сприяти подальшому зміцненню патріотичного духу в класних колективах. 

Постійно 

2.2. Проводити виховні заходи, присвячені Дню Соборності України. 

Щорічно 

2.3. Накопичувати методичні матеріали щодо проведення уроків, виховних 

годин стосовно патріотичного виховання. 

Постійно 

3. З даним наказом ознайомити вчителів на оперативній нараді. 

4. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступницю 

директорки з виховної роботи Козачук А.Д. 

 

 

             Директорка закладу                                     Оксана СИЧОВА                       

 

 

 

З наказом ознайомлено всіх працівників на оперативній нараді 

24.01.2022 року 

 


