
Звіт про роботу ліцею №17 ЛМР з 
національно - патріотичного 

виховання за 1 семестр 
2021 – 2022 н.р.  



• За період з 01.09.2021 по 31.12.2022 н.р. у ліцеї 17 
Львівської міської ради основна увага приділялася 
патріотичному вихованню, а саме: дотримування 
звичаїв , культури та традицій українського народу, 
повага до історичного минулого,  любов до  держави, 
до рідного слова,  до героїв – патріотів. 

• З метою формування  основих понять про народ, 
націю, суспільство, державу, активної громадянської 
позиції та відповідальності за долю України, виховання 
почуття єдності власної долі з долею Батьківщини у 
закладі було проведено:

- Свято першого дзвоника «Країна дитячих мрій» для 1-
11 класів; Перший урок-виховна година «30 років 
Незалежості України».





-Флешмоб «30 років 
Незалежності»



- Квест для вчителів, підготовлений шкільним 
парламентом до Дня працівників освіти.



-Традиційно в ліцеї кожного понеділка 
проводяться урочисті лінійки.



-Андріївські вечорниці та свято «Миколай крокує 
до нас…»





Наш ліцей постійно долучається до Благодійних 
акцій:

-Допомога однорічній Вікторії Палюзі, «25 копійок», 
«Монеточки дітям», участь у VI Всеукраїнській 

благодійній акції «Happy Гав для Сірка» у 
волонтерському проєкті «Сонцеливи» (було зібрано 

благодійні кошти для ЛКП «Лев» для придбання 
кормів для тварин.







-Участь у Благодійній акції «Десь на 
Сході…»



Особливими є заходи, присвячені історичному минулому 
нашої держави, знаменним подіям, історичним постатям: 
-Тематичні виховні години до Дня пам`яті жертв Бабиного 
Яру.



До Дня захисника України та Дня українського 
козацтва проведено такі заходи:
-Тематичні виховні години «В єдності наша сила», 
створено відеоролики-привітння та подяки 
оборонцям рідної землі, виставка малюнків, 
стендів, організовано зустріч з воїном АТО, 
проведено змагання зі стрільби «Козацька слава у 
серцях у нас» (10-11 класи) , виставка бойового 
спорядження (Пономарьов В.П.)









-Патріотичний квест «Ми-нащадки козацької слави» (8-
11 кл.)



-Онлайн-лекція «Урок Мужності», 
проведена викладачами Інституту 

сухопутних військ.



-Інтегрований урок з історії та української літератури у 
11-б класі (Євсєєва О.С., Калапіщак О.М.), 

присвячений Миколі Лемику «Романтик, що здійснив 
постріл для оборони мільйонів».



-Участь в екскурсійному проєкті для шкіл міста 
«Козацькі традиції та січна зброя козацької доби»
(7 кл., Новоженова Т. В.)
- Конкурс «Козацькі забави»,проведений у Львівській 
міській дитячій бібліотеці №10 (4-а клас,  Кулявець О. 
М.) 



До Дня Гідності та Свободи учні ліцею долучилися 
до челенжу в соцмережах за хештегом #щодлямене-

свобода (8 класи)



До Дня пам`яті жертв Голодомору учні 1-8 класів взяли 
участь в акції «Незабудки пам`яті»,створено 
інсталяцію,виготовлено стенди та плакати.





-Участь в акції «Запали свічку пам`яті»



Хвилиною мовчання вшановано пам`ять жертв 
Голодомору.



Участь у конкурсі малюнків «Пам`ять майбутнього». 
Учні 2-а класу під керівництвом Тростинської С. В. 

вибороли 1 місце у міському конкурсі.
Наш ліцей бере активну участь у міських та районних 
конкурсах, зокрема у патріотичному конкурсі «Сурми 

звитяг» (учениця 9-го класу Леськів Анастасія у 
номінації «Художнє читання» -Терлецька О.М.)

Участь у міському конкурсі «Моя країна-моя Україна»
(інсталяція, пісні, лепбук) -5-8 кл. 





З метою поширити знання учнів з української мови, 
підвищити мовленнєву культуру, пробудити почуття 

патріотизму та національної гідності учні 9-11 класів беруть 
участь у Всеукраїнському радіодиктанті (онлайн).

Учні нашого ліцею з задоволенням беруть участь у проєктах, 
змаганнях, конкурсах, цікавляться історією рідного краю, 

досліджують, пізнають світ .
Напередодні різдвяних свят учні 4-а класу на базі Львівської 
міської дитячої бібліотеки №10 брали участь у грі «Твістер», 

під час якої знаходили на картинках пам`ятки архітектури, 
віртуально мандрували вуличками нашого міста.







Дякуємо за увагу!


