
30 років Незалежності України, 

День Державного Прапора України



В рамках святкування Дня міста Тернополя звучали дві

пісні “Все одно добро закохає зло” кавер версія гурту 

ТНМК та “Жити в Україні” Олександра Смика.



1 Вересня – День Знань



Урок до 30-ї річниці Незалежності 

України



Феномен Ігоря Герети



Виставка «Осінній вернісаж»



«Замість ялинки – зимовий букет»



Тренінг на тему «Щастя моєї сім’ї»



Міжнародний День грамотності 

(8 вересня)



День української писемності та 

мови (9 листопада)



Всесвітній день боротьби зі СНІДом



Екскурсії



Екскурсії



Вистави
“Коза-дереза”

“Сорок миттєвостей

щастя”



Різдвяна вистава



Всесвітній день надання першої до 

медичної допомоги



День цивільного захисту



Бібліофест – XI “Бібліотек@: від

стереотипів до креативності”



Ярмарок креативних ідей «Бажання, мрії і 

пізнання». Майстер-клас у бібліотеці №8 для 

дорослих провела викладач Станції юних

техніків Кобель Г.М. з учнями 8-Б класу



Година народознавства на 

тему:”Фольклорне різнобарв’я мого краю” 

в Центральній бібліотеці

В формі вікторини провів професор кафедри музикознавства

та методики музичного мистецтва ТНПУ імені В. Гнатюка, Смоляк 

О. С. ,бібліотекар Надія Качуровська, Марія Гаврон, керівник

ансамблю сопілкарів “Фест дударики” Михайло Віятик, 

концертмейстер Наталія Харатін. учні Зеленецький Д. та Герелиця

Л.



День працівників освіти



Всеукраїнський олімпійський 

урок



Чемпіонат з настільного тенісу



Всеукраїнські змагання зі

спортивної аеробіки

На змагання здобули 11 

золотих, 5 срібних, 18 

бронзових медалей. 

Яцинишин Софія (4-А 

клас), Дмитрук Олександра

(3-В клас), Руснак Анна (6-В 

клас), Винницька Тая (6-В 

клас), Пуціль Софія (7-Б 

клас).



Уроки доброти



Всесвітній день захисту тварин



Бумеранг добра “Не залишається в стороні, благодійність

завжди в ціні”.

• Учні 4- А класу та зразковий ансамбль “Дольче” , учні Довгалюк Софія, Шамрик

Павліна, Стефанців Назар, Зеленецький Давид, Мазурова Тоня, подарували дітям

багато позитивних емоцій, виконали незабутні музичні номери, підготували цікаві

подарунки для вихованців Тернопільського обласного навчально-реабілітаційного

центру. Керівники: О.І. Фундига, Марія Гаврон, Світлана Гайда, Наталя Харатін, 

Ірина Шиманська, Олена Гаврилюк, Назар Каспрук. 



29 вересня 2021 року відбувся Національний

урок, присвячений 80-м роковинам трагедії в 

Бабиному Яру.



Міський фотоквест «Об’єктивна

креативність» ІІ місце
23.09.2021 року команда 

ліцею брала участь у 

міському фотоквесті

«Об’єктивна

креативність» і здобула

ІІ місце. Учасники за 

креативність, рішучість

та сміливість

нагороджені грамотою, 

цінними призами та 

отримали квиток у ТРЦ 

«Подоляни» на боулінг. 

Керівник Зданяк Н.Р.



04 листопада 2021 відбувся тренінг «Я – лідер!», на якому засновник

Академії Лідерства, сертифікований спікер, тренер від Команди Джона 

Максвелла Ігор Ревега навчав учнів 8-9х класів віднаходити у собі

лідерські якості, досягати успіху та ставати успішними.



День хустки



Від добра до толерантності
«Зроби добру справу!», «Якого кольору доброта?», «Листи, 

яких чекають, і добрі посилки», «Копійкові баталії». Учні

також створили дерево толерантності на якому причепили

листочки з побажаннями.



Тиждень Толерантності



18 листопада 2021 року у нашому ліцеї відбулася інтелектуально-розважальна

гра «Гідні бути українцями», у якій учні 11-тих класів розширили свої знання про 

власну країну, розвинули почуття національної свідомості, гідності та 

громадянської позиції.



Гідності та свободи



День пам’яті жертв Голодомору



Тиждень Збройних Сил України



Майстер-класи: малюнок на склі

та різдвяні листівки

• Учні 9-Б класу (керівник Гаврон М., Кузнєцова Н.) 
відвідали ТОНУБ та взяли участь у майстер-класах з 
малювання на склі вітражними фарбами з майстринею
Іриною Абрамик та виготовлення різдвяних листівок
під керівництвом Швед Оксани.



Майстер-клас «Витинанка»



16 днів проти насильства



16 днів проти насильства



Права дитини



Концерт до Дня дитини 



Балет «Снігова королева»



Школа для вчителів.

Психолого-педагогічний тренінг, який

проводила Валентина Жаданова (м. Київ)



Школа для вчителів.

курси вдосконалення вмінь роботи з 

прикладним програмним забезпеченням



Заходи оркестрового відділу



Музична казка “Рукавичка”



Концерт по класу віолончелі та 

скрипки



Таємниці Різдва. 

Вифлеємський вогонь миру у 

ліцеї



Ліцей колядує


