
Учні та вчителі Першотравенського гірничого ліцею дуже поважають та 

пишаються нашими воїнами, героями АТО. Дякуючи таким викладачам, у 

ліцеї навчається патріотична та гідна молодь. 

Благодійна акція "Заради миру в твоєму домі" 

16 лютого 2016 року в стінах Першотравенського гірничого ліцею 

проходила благодійна акція «Заради миру в твоєму домі» в підтримку воїнам 

АТО м. Першотравенська. 

 

Зустріч з учасниками АТО 

У вересні 2017 року відбулась зустріч учнів І курсу Першотравенського 

гірничого ліцею з учасниками АТО в рамках патріотичного виховання 

учнівської молоді. Зустріч проводилась сумісно з викладачем Захисту 

Вітчизни Сябро В.В. та в.о. заступником директора з НВР Коробка К.В. 

В ході зустрічі учасники АТО поділилися своїм досвідом, що життя - 

найцінніша річ, що власна безпека, та безпека товаришів по службі - є 

найдорожче. 

 



Виїзд до шефів 

30 квітня  2018 року вихованці ліцею 

відвідали з дружнім візитом своїх 

шефів - батальйон нацгвардії 

"Донбас". Від учнів та працівників 

ліцею декілька 

воїнів було нагороджено 

громадськими нагородами "За 

патріотизм до України" 

 

27.06.2018 у ліцеї відбулося 

свято останнього дзвоника. На 

святі були присутні почесні 

гості, бійці  батальону 

спецпризначення"Донбас", які 

приєднались до привітань. 

 

         Круглий стіл «Собор свободи нам серце зігріває». Участь учнів ліцею до 

Дня Соборності України, організований міським відділом з питань молоді та 

спорту виконавчого комітету Першотравенської міської ради. 

 

 

 

 



Бесіда з учасниками волонтерського 

руху м.Першотравенська, 

учасниками АТО, представником 

духовенства м. Першотравеська, 

представниками молоді шкіл міста. 

 

УРОК МУЖНОСТІ 

10 жовтня Першотравенський гірничий ліцей група № 32/17 за 

професією «Електрослюсар підземний. Машиніст підземних установок»  з 

викладачем захисту Вітчизни Пальчиковим О. С.  долучилися до першого 

Всеукраїнського уроку мужності. 

Перший гість якого був Ігор Гордійчук 

– легенда українського війська, герой 

України, начальник Київського 

військового ліцею ім. Богуна, 

легендарний «Сумрак». 

 

Зустріч в ліцеї з захисниками України 

11.10 2019 в рамках типового 

тижня історії була проведена зустріч 

учнів ліцею 1, 3   курсів з учасниками 

ООС. До заходу були запрошенні гості: 

Нікулін Ю.В. голова організації ветеранів 

АТО «Щит», Нефєдов Д. Ю., Криницький 

Р. О., Прилуцький А. О. та представник з Першотравенського міського 

військового комісаріату Крайній С. В. 



На цьому заході від учнів ліцею та педагогічного колективу було 

передано для воїнів ООС подарунки, листи-привітання та обереги зроблені 

своїми руками.  Присутні на цьому заході мали змогу поспілкуватися з 

нашими захисниками та задати питання, які їх цікавили. Зустріч пройшла в 

теплій та дружній атмосфері. 

ЯК КОЗАКИ ПО СІЛЬ ХОДИЛИ 

З  метою відтворення традицій українського козацтва та вшанування 

історичної пам’яті, а також формування національно-патріотичної свідомості 

молоді Першотравенського гірничого ліцею 16 жовтня 2019 на 

території  ліцею провели захід «Як козаки по сіль ходили», присвячений Дню 

захисника України та Дню Українського Козацтва. 

Цього року в козацьких 

змаганнях взяли участь 

всі групи ліцею. 

Головним суддею 

змагань виступив голова 

ГО ветеранів АТО «Щит» 

Нікулін Ю.В. До 

суддівської колегії увійшли директор ДПТНЗ «ПГЛ» Казмірова Л. Л, заступник 

голови ГО ветеранів АТО «Щит»  Криницький Р. О., 

старший майстер в/н Слоньова Л. В., методист Романюк 

Т. П., дільничий офіцер поліції Федорченко І. М. 

В кінці свята вручили захисникам України обереги 

ляльки-мотанки, які виготовили дівчатка ліцею в 

бібліотеці напередодні свята разом з бібліотекаркою 

Пшеничкою-Дрох О.О. та волонтеркою Вировою М. А.  



«Ми пам’ятаємо кожного солдата – чийогось батька, сина або 

брата..» 

6 грудня 2019 Першотравенський 

гірничий ліцей 

приєднався  до Всеукраїнського  

вебінару на тему: «Ми пам’ятаємо 

кожного солдата – чийогось батька, 

сина або брата..» 

Цікавий, змістовний та патріотичний вебінар. Допоки ми живі – житиме 

пам'ять про наших героїв. Вшанування їх пам’яті – це не просто святий 

обов’язок, це наша шана і гордість за справжніх героїв. Вічна пам'ять нашим 

героям! 

16 - 20 січня, в Україні відзначається  

День пам’яті захисників Донецького 

аеропорту. Всеукраїнський день пам’яті 

"кіборгів" було встановлено за ініціативою 

українських воїнів, які 242 дні боронили 

Донецький аеропорт. 

Бої за аеропорт тривали з 26 травня 2014 року до 22 січня 2015 року і 

закінчились після повної руйнації старого та нового терміналів аеропорту. В 

обороні аеропорту також брали участь волонтери і медики. 

 За стійкість і незламність українських 

захисників назвали "кіборгами". Вони стали 

символом мужності та відданості ідеалам 

вільної та незалежної України. 



 В Першотравенському гірничому ліцеї викладач суспільних дисциплін 

Безкровна В. А., бібліотекарка Пшеничка-Дрох О. О. провели захід-пам'яті до 

Дня "кіборгів". Валентина Анатоліївна розповіла учням гр. №14/19 про 

запеклі бої між бійцями української армії з російськими солдатами та 

сепаратистами, про те як “кіборги”, оточені з усіх боків ворогами, боролися 

за своє життя та тримали оборону. 

 про відкриття меморіальних дощок, стендів на базі ЗП(ПТ)О учасникам 

бойових дій АТО/ООС; 

 авторські вірші про події під час бойових дій в зоні АТО/ООС як 

представників ЗП(ПТ)О так і учасників АТО/ООС. 

 інші актуальні матеріали, що відображають  мужність та героїзм воїнів-

захисників з числа працівників, здобувачів та випускників ЗП(ПТ)О 

Дніпропетровщини, що захищали та захищають  незалежність і 

територіальну цілісність України.  

День батька на офіційному рівні 

 Вперше 16 червня 2019 року в Україні 

святкували це свято. 

У ліцеї в БІОЦ з групою №11/18 в/о 

заступника з виховної роботи Котельва М. В., 

бібліотекар Пшеничка-Дрох О. О. та майстри в/н 

Малихіна С. П., Тютюнник О.Г. провели годину-

роздум, яка  приурочена  цьому святу. День Батька 

має на меті сприяти «розвитку сім’ї, як основи 

суспільства і підвищення статусу чоловіка, як батька в процесі виховання 

дітей». 



На заході учні дізналися про традиції цього дня в інших країнах, 

ознайомилися з історією виникнення свята. Ліцеїсти з цікавістю слухали 

розповіді учнів військового ліцею про своїх загиблих батьків, які зачитала 

бібліотекар. Потім деякі з учнів теж розказали про своїх батьків. Хвилиною 

мовчання вшанували пам'ять загиблого Ковальова Костянтина  - воїна 

учасника АТО - батька учня Першотравенського гірничого ліцею Ковальова 

Дмитра. 

 


