
Звіт про проведення заходів 

З метою патріотичного виховання учнівської молоді в дусі відданості 

Батьківщині й українському народу через відродження національних і 

загальнолюдських духовних та моральних цінностей, в НВК «Школа 

комп’ютерних технологій – Львівський технологічний ліцей» протягом 01.02 - 

05.02.2021 р. було проведено цикл заходів щодо вшанування ювілеїв видатних 

діячів Національно-визвольних змагань українського народу, видатних 

політичних діячів, науковців, військових діячів XX - XXI століття, Героїв 

Небесної Сотні. 

З 01 до 05 лютого класними керівниками 5-11 класів було проведено виховні 

години на тему: «Видатні діячі українського народу». 

02 лютого  вчитель української мови та літератури Куспісь О.С. провела 

бесіду на тему: «Улас Самчук – знакова постать в історії української 
літератури». Письменника називали літописцем свого часу і свого народу, його 

художня спадщина та емоційний заряд творів мають неоціненне значення для 

формування національної самосвідомості учнів.  

 

 

 

 



Україна – країна трагедій і краси, де найбільше люблять волю і найменше її 

знали, країна гарячої любові до народу і «чорної» зради, довгої вікової, героїчної 

боротьби за волю і незалежність. Минає сім років від трагічних подій на Майдані. 04 

лютого в 8-Б класі вчителем історії Глущак О.В. проведено відео-урок з 

обговоренням «Небесна Сотня, що нас змінила». 

 

 

 

 

 

 

 

Цікавим та змістовним був круглий стіл «Відгомін бойового духу героїв 
Крут, вояків УПА, Небесної Сотні», який відбувся 05 лютого, де учні 10 класу 

змогли висловити свої думки щодо видатних діячів українського народу, а зокрема 

героїв Небесної Сотні. Вчитель історії Глущак О.В. нагадала присутнім про героїчні 

події 



тих  «чорних» днів листопада 2013 р. – лютого 2014, про початок національної 

революції. Розповідь супроводжувалась документальними кадрами. Насамкінець усі 

присутні вшанували пам’ять Небесної Сотні хвилиною мовчання.   

Протягом тижня в бібліотеці ліцею проходила виставка за матеріалами 

пошукових робіт загальноміського конкурсу «Львівське рондо»: «Герої 
національно- визвольних змагань - львівські адреси».   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ми не маємо права забути, що видатні діячі Національно-визвольних 

змагань українського народу, видатні політичні діячі, науковці, військові діячі 

XX-XXI століття, Герої Небесної Сотні дали нам можливість жити вільно, 

будувати нову країну, і ми в неоплатному боргу перед ними. І найменше, що ми 

можемо зробити – це забезпечення того, щоб їх жертва не була марною та щоб 

подібне більше ніколи не повторилось. 

 


