
 

ВИЖНИЦЬКИЙ ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 

І–ІІІ СТУПЕНІВ ІМ. ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА 

Вижницької міської ради 

Вижницького району Чернівецької області 
 

НАКАЗ 

17.12.2021                                                                 №440-од 
 

Про підсумок проведення 

місячника оборонно-масової  роботи,   

присвяченого Дню Збройних Сил України 
 

На виконання вимог указів Президента України від 25.10.2002 № 948 

"Про Концепцію допризовної підготовки і військово-патріотичного 

виховання молоді", від 27.09.2010 № 918 "Питання шефства над Збройними 

Силами України" та розпорядження обласної державної адміністрації від 

15.02.2011 № 80-р "Про організацію шефства над підрозділами 

Чернівецького військового гарнізону Збройних Сил України", наказу відділу 

освіти, культури, медицини  та спорту Вижницької міської ради від 

23.11.2021 року №157 «Про проведення місячника оборонно-масової  

роботи, присвяченого Дню Збройних Сил України у закладах освіти», наказу 

по закладу № 396-од від 30.11.2021 року «Про організацію та проведення 

місячника оборонно-масової роботи, присвяченого Дню Збройних Сил 

України», метою підвищення авторитету Збройних Сил України, активізації 

військово-патріотичного виховання молоді, формування почуття 

патріотизму і мотивації до служби у сучасних Збройних Силах України та у 

зв'язку з відзначенням  Дня Збройних Сил України у закладі з 01.12.2021 по 

17.12.2021 року було проводено Місячник оборонно-масової роботи  

присвячений Дню Збройних Сил України.  

Класні керівники впродовж місячника проводили бесіди з тем: 

«Конституція України та закон України «Про загальновійськовий обов'язок 

і військову службу»; «Історія визвольної боротьби українського народу»; 

«Державна і військова символіка України: герб, прапор, гімн України»; 

«Збройні Сили України: створення  і призначення»; «Вищі військові 

заклади. Куди піти вчитися?». 

З метою гідного відзначення 6 грудня ювілею – 30-ї річниці утворення 

національної армії – Збройних Cил України, рої Куреня імені Назарія 

Яремчука виконали марш української армії та були нагороджені грамотами 

за підсумками конкурсів "Квест" та "Стрільба з пневматичної гвинтівки". 

З нагоди відзначення Дня Збройних сил України, у нашому закладі 

відбулася зустріч учнів 5-Б класу з Олексієм Івановичем Зваричем, 

учасником АТО. Під час спілкування Олексій Іванович розповів про свою 

участь в АТО, про Збройні сили України, відповів на питання, які хвилювали 



дітей. Всі отримали багато позитивних емоцій від зустрічі. На завершення 

дружно заспівали гімн України. 

Збірна команда 9-10-х класів Вижницького ЗЗСО І-ІІІ ступенів імені 

Юрія Федьковича куреня імені Назарія Яремчука під керівництвом вчителя 

Захисту України Ковалюка П.М. взяла участь у змаганнях із військово-

прикладних видів серед шкіл Вижницької ОТГ і здобули наступні місця:  

1 місце - стрільба з пневматичної гвинтівки - Гаврилюк Андрій; 

1 місце - неповне розбирання та збирання АК-74 - Маковійчук Яна; 

2 місце - неповне розбирання та збирання АК-74 - Дячук Роман. 

В рамках місячника оборонно-масової роботи, присвяченого Дню Збройних 

Сил України асистентом вчителя Майстрюк О.В. було проведено з учнями 8-

А класу інтерактивний урок «Кровотечі. Перша допомога у разі кровотеч». 

Вчасно надана перша допомога при кровотечах може врятувати життя 

людини. Виконання простих та доступних методів зупинки кровотечі не 

медиками на етапі долікарської допомоги можуть бути доволі ефективними і 

мати значний позитивний вплив щодо полегшення стану постраждалого, 

запобігання розвитку можливих ускладнень, зменшення тяжкості перебігу 

травми до моменту прибуття спеціалізованої медичної допомоги. Можливо, 

саме ці знання допоможуть врятувати життя людини, важливо тільки не бути 

байдужим та не пройти повз. 

Вчителі історії Сичова О.Ю., Пилипюк О.Ю., Ковалюк П.М. та Девда 

О.М. проводили впродовж місячника уроки мужності, відваги присвячені 

історичним етапам становлення українського війська з таких тем 

«Слов’янське військо», «Українське військо періоду княжої доби (Х–ХІV 

ст.)», «Військо періоду Київської Русі», «Українське військо періоду 

козацтва (ХV–ХVІІІ ст.): військо Запорозьке; Реєстрове козацтво; 

Чорноморське козацьке військо; Азовське козацьке військо; Бузьке 

козацьке військо; Дунайське козацьке військо; Задунайське козацьке 

військо», « Українські військові формування під час Першої світової війни 

(1914–1918 рр.)», «Збройні Сили Української Народної Республіки (1917–

1922 рр.)», «Збройні сили та військові формування на теренах України 

(1939–1955 рр.)», «Збройні Сили незалежної України»,  «Миротворча 

діяльність», «Війна на сході України» та обговорювали книжки про війну: 

«Іловайськ», «Саур-могила», Військові щоденники», «Наші», 

«Неоголошена війна» та інші. 

Класні керівники для учнів 1-11 класів організували перегляд художніх 

та документальних фільмів про Збройні Сили України. 

Чорнобиль – один із епохальних поворотів не тільки української історії, 

але і всього людства. Біль і мужність Чорнобиля сповнює наші серця 

тривогою та неспокоєм. До Дня вшанування учасників ліквідації наслідків 

аварії на Чорнобильській АЕС у нашому закладі класним керівником 8-А 

класу Гождою Т.Я. було проведено виховний захід "Чорнобиль – біль 

України". Учні переглянули документальний фільм та виготовили лепбук, де 

учні мали змогу ще краще дізнатися про події трагедії. 



Адже, пам’ятаючи про ці сторінки історії, ми ніколи не повинні забувати 

героїзму пожежників, військовослужбовців, будівельників, учених, медиків, 

представників усіх професій і всіх народів, котрі брали участь у ліквідації 

наслідків аварії на ЧАЕС. 

Ці люди першими прийняли удар нечуваної небезпеки, зупиняли її 

ціною власного здоров’я. 

Їхній подвиг назавжди внесено до літопису людської мужності й навічно 

закарбовано в пам’яті українського народу. 

Вчитель Захисту України Ковалюк П.М. провів вікторини, конкурси з 

використанням матеріалів гри «Відун» (Всеукраїнської військово-

спортивної гри «Сокіл» (Джура) - з історії України, доби козаччини, 

українських військових формувань різних епох, сучасних Збройних Сил та 

відео-урок з обговоренням подій на сході України за участі учасників ООС 

(АТО). 

Бібліотекар Муха М.В. створила ряд виставкових експозицій літератури, 

фотографій у фойє закладу на дану тематику. 

 

Враховуючи вищезазначене, 
  

 НАКАЗУЮ: 
 

1. Відзначити проведення місячника оборонно-масової роботи, присвяченої 

Дню Збройних Сил України на достатньому рівні. 

2. Відмітити активну участь у проведені заходів присвячених Дню Збройних 

Сил України вчителя Захисту України Ковалюка П.М., класних керівників  

Гайдук Н.М. (5-В клас) та Гожду Т.Я. (8-А клас). 

4. Класним керівникам 1-11 класів: 

4.1. Продовжити роботу по ознайомленню учнів з історією визвольної 

боротьби українського народу, державною і військовою символікою та 

сучасною діяльністю Збройних Сил України 

Постійно. 

4.2. Активізувати роботу по залученню до подібних тематичних заходів 

батьків учнів свого класу, військових, волонтерів тощо. 

У подальшій роботі, впродовж року. 

5. Педагогу-організатору Юрійчук Р.В. та лаборанту сайту закладу Вадилюк 

І.Ю. інформацію про проведені заходи висвітлити на інформаційній сторінці 

Facebook та сайті закладу. 

5. 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 

20.12.2021 року 


