
 
 

УКРАЇНА 

ЧУДЕЙСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА  

ЧЕРНІВЕЦЬКОГО РАЙОНУ   

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
                                                                                                                                               

 

Про проведення в закладах освіти 

 Чудейської ТГ Тижня духовності 

 

На виконання Концепції реалізації державної політики у сфері 

реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період 

до 2029 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 

14.12.2016 №988-р, Стратегії виховання особистості в системі освіти 

Чернівецької області на 2016-2021 роки, затвердженої рішенням колегії 

Департаменту освіти і науки Чернівецької обласної державної адміністрації 

від  15.04.2016 №1/2, Комплексної програми підвищення якості національно-

патріотичного виховання дітей та молоді Чернівецької області на 2017- 2021 

рр.  , на підставі на підставі наказу Департаменту Освіти та Науки в 

Чернівецькій області № 94 від 02 квітня 2021 р.та з метою підвищення якості 

виховного простору у закладах освіти області в дусі національно-

патріотичного виховання на засадах християнських та загальнолюдських 

цінностей 

 

1. Провести з 20.04.2021 по 23.04.2021 у закладах освіти Чудейської 

ТГ Тиждень духовності в дистанційному режимі. 

2. Затвердити План заходів Тижня духовності у дистанційному режимі, 

що додається. 

3. Керівникам ЗЗСО Чудейської ТГ: 

3.1. Забезпечити організацію та проведення Тижня духовності в 

дистанційному режимі. 

3.2. Організувати онлайн-екскурсії для школярів у музеї, виставкові 

зали міста Чернівців та області, відвідування концертів духовної та народної 

музики у закладах культури області. 

3.3. Забезпечити висвітлення заходів Тижня духовності на 

інформаційних  сайтах закладів освіти.    

3.4. Поінформувати до 25.04.2021 про проведені заходи у рамках Тижня 

духовності відділ освіти Чудейськог ТГ. 
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4. Відділу освіти Чудейської сільської ради(Іванович Н.Б.): 

4.1.Надати узагальнену інформацію до 28.04.2021 про проведені заходи 

у рамках Тижня духовності ІППОЧО на e-mail: ponomarenko_om@ukr.net. 

5. Розпорядження розмістити на інформаційному сайті відділу освіти 
Чудейської ТГ. 

 6. Контроль за виконанням розпорядження покласти на провідного 
спеціаліста  відділу освіти Чудейської сільської ради Кіфу О.К. 

 

Сільський голова                                            А.Д.Піцул 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПЛАН ЗАХОДІВ 

Тижня  духовності  в закладах освіти в дистанційному режимі 

 

№ Назва заходу Місце 

проведення 

 

 

Дата і час 

проведення 

Відповідальні 

1 Відкриття Тижня духовності. 

Проведення тематичних онлайн -

лінійок, приурочених Тижню 

духовності 

Заклади 

освіти 

 

20.04.2021   

 

Керівники закладів 

освіти 

2 День Милосердя та Доброти. 

Скарбниця добрих справ за 

напрямами: «Допомагай слабким, 

маленьким хворим», «Не будь 

жадібним», «Прощай іншим 

помилки», «Ніколи не заздри», «Будь 

добрим, щирим» 
(години спілкування, онлайн-акції, 

онлайн-челенджі тощо) 

Заклади 

освіти, 

заклади  

 

20-23.04.2021 Класні керівники , 

класоводи  

ЗЗСО, вихователі  

дошкільної освіти 

Чудейської ТГ 

3 Години  спілкування на тему «Біблія 

у моєму житті» 

Заклади 

загальної 

середньої 

освіти 

 

упродовж 

тижня    

Класні керівники , 

класоводи  

ЗЗСО Чудейської ТГ 

4 Онлайн - челендж дитячих 

малюнків «Сторінками  Святої 

книги», «Малюнок на Біблійну 

тематику», «Нехай день 

розпочинається з усмішки», 

«Впізнай себе». 

Заклади 

освіти, 

заклади 

дошкільної 

освіти 

 

упродовж 

тижня 

Керівники закладів 

освіти 

5  Віртуальні учнівські студії  

«Духовні мотиви», «Авторський 

вірш на Біблійну тематику» 

 

Заклади 

освіти 

 

упродовж 

тижня 

Керівники закладів 

освіти 

6 Онлайн-літературно-музичний 

фестиваль духовної музики  

«Християнська пісня» 

 

Заклади 

освіти 

 

упродовж 

тижня 

Керівники закладів 

освіти 

7 Віртуальна виставка християнської 

літератури  «Світильник Істини»  

 

Бібліотеки  

закладів 

освіти 

упродовж 

тижня      

Бібліотекарі  закладів 

освіти 

8 Онлайн-полорож «Сторінками 

священної Книги», «Книга Книг»  
 

Заклади 

освіти, 

заклади 

дошкільної 

освіти 

упродовж 

тижня      

Класні керівники , 

класоводи  

ЗЗСО, вихователі  

дошкільної освіти 

Чудейської ТГ  

 

Керівник ТММО                                                                  Іванович Н.Б. 


