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Життя - величезне поле можливостей. Ці можливості мають можливість реалізувати молоді люди, які вибрали робітничу професію і принесли свої 

документи до ДПТНЗ "Сарненський професійний аграрний ліцей". В цьому році приймальною комісією було прийнято 495 заяв від випускників шкіл. 18-

19 серпня були проведені вступні іспити з української мови та математики для тих, хто з професією виявив бажання отримати повну загальну середню 

освіту, та співбесіда з тими, хто подав в приймальну комісію атестат про повну загальну середню освіту. 

На навчання в ліцей відповідно до державного замовлення на 2010-2011 навчальний рік було прийнято 300 учнів. Сформовано 4 навчальні групи з 

терміном навчання три роки та 6 навчальних груп з однорічним терміном навчання. 

 

В серпні-вересні 2010 року для працівників та учнів ліцею настала відповідальна пора – 

жнива, які стали хорошим уроком практичного застосування сільськогосподарської техніки й 

ефективного господарювання. Цьогоріч на навчальному господарстві ліцею було зібрано 78590 кг 

зернових та 34210 кг овочів. 

Хороші показники праці під час збирання врожаю показали праців-ники: Дударик С.В., 

Олещук В.О., Лохвич П.Ф., Белік М.В., Антоніч П.Н., Сафонов М.М., Кондратюк О.В., Денисевич 

О.П., Кардаш А.І. та учні 3-го курсу Янок Микола та Соловей Андрій (група трактористів 

машиністів). Навідмінно справлялись 11 учнів групи 18Ел із підготовкою зернових до збереження 

на току. Вони були нагороджені преміями та почесними грамотами. 

 

Чергові 27 міжнародні змагання з марафонського бігу відбулися в білоруському містечку Маларита, які традиційно проходять 

восени, після збору врожаю на полях. Цьогоріч у них вже втретє взяв участь ветеран спорту Петро Бортнік, керівник фізичного 

виховання ДПТНЗ "Сарненський професійний аграрний ліцей". На дистанції 42 кілометри 195 метрів у категорії 60 років і старших наш 

земляк здобув впевнену перемогу, подолавши довгу відстань за 3 години 50 хвилин 47 секунд.  

Йому вручили диплом І ступеня, традиційну майку із символом міста та цінний подарунок. 

1 жовтня 2010 року в актовому залі ліцею пройшли урочистості з нагоди 70-річчя профтехосвіти Рівненщини та Дня 

працівника освіти. Серед запрошених були ветерани ліцею, які протягом багатьох років роботи в нашому закладі віддали часточку 

свого невтомного серця учням, щоб ті стали справжніми майстрами обраної професії. 

Ратич Павло Тихонович – директор ліцею, очолював колектив півтора десятка років (з 1966 по 1981 роки), орденоносець, 

учасник бойових дій Великої Вітчизняної війни, голова колгоспу, художник – в нього багата біографія. 

Кирилова Лідія Федорівна – викладач предметів зарубіжної літератури та німецької мови, відмінник освіти України. 

Гомонець Ничипір Васильович – викладач спецдисциплін з підготовки 

електромонтерів. 

Печинська Наталія Павлівна – заступник директора з виховної роботи. 

Федорович Олексій Федорович – викладач правил дорожнього руху. 

Гриневич Іван Олексійович – майстер виробничого навчання з підготовки 

трактористів-машиністів. 

Кохтюк Анатолій Миколайович – викладач спецпредметів, відмінник освіти України. 

Броварець Георгій Петрович – викладач фізики, астрономії та спецпредметів з підготовки електромонтерів-

зв’язківців. 

Магрело Марія Антонівна – оператор паливно-мастильних матеріалів. 

Назарець Євгенія Павлівна та Назарець Михайло Іванович – подружжя, яке пліч-о-пліч готувало кваліфікованих робітників. 
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Нагородний Петро Іванович – майстер по водінню автомобіля і хороший майстер столярної справи. 

Мельник Варвара Петрівна – чергова по гуртожитку, яка охороняла спокій учнів та турбувалась про їхній побут. 

Лабунський Микола Дмитрович – майстер виробничого навчання з підготовки трактористів-машиністів.  

Серед запрошених були також міський голова Леонтій Ніколайчук, керуючий справами міськвиконкому Віктор Бахно та керівник апарату 

Сарненської райдержадміністрації Тетяна Олійник. Вони привітали працівників з наступаючими святами, вручили грамоти та цінні подарунки.  

Присутні мали змогу переглянути презентацію про ліцей та про те, як проходять теоретичні і практичні заняття, а також переглянути святковий 

концерт, що підготувала група операторів комп"ютерного набору, на чолі з викладачем Зелінським О.І.  

 

Військово-патріотичне виховання молоді. 

В ДПТНЗ “Сарненський професійний аграрний ліцей” досить актуальною є військово-патріотична робота серед учнівської молоді. Однією з форм 

цієї роботи є проведення операції «Турбота» - допомога ветеранам війни та праці, в минулому працівникам ліцею; співпраця з райвійськкоматом в 

організації та проведенні допризовної підготовки. 

В ліцеї працює музей в якому є кімната «Велика Вітчизняна війна», тут проводяться екскурсії,під час яких директор ліцею Сахненко Любов 

Миколаївна розповідає учням про подвиги героїв-земляків, проводить уроки-мужності, зустрічі з ветеранами. Всі ці заходи виховують у молоді 

громадянські почуття та якості. 

У підготовці до військової служби велику роль у ліцеї відводиться і фізичному вихованню учнів. На уроках з предмета «Фізична культура і 

здоров’я», які проводить Майстер спорту СРСР з легкої атлетики Опалько Сергій Адамович, викладач прагне прищепити учням любов  до фізичної 

культури і спорту, залучає їх до участі у роботі спортивних гуртків та секцій,зокрема гирьового спорту, легкої атлетики, шахів, тенісу. Нещодавно в ліцеї 

проводились легкоатлетичний крос, турніри з загальної фізичної підготовки, шахів, тенісу, спартакіада до 70-річчя профтехосвіти Рівненщини, першість 

ліцею з міні-футболу. А на передодні свята Дня Збройних Сил України в актовому залі закладу відбувся фінал конкурсу «Нумо, козаче». Хлопці  

змагалися на швидкість стрільби з пневматичної гвинтівки по кульках, де переможцями стали: Сафонов Сергій учень групи №18 електромонтерів з 

ремонту та обслуговування електроустаткування, Кожушок Богдан учень групи №2 операторів комп’ютерного набору та Яйченя Іван учень групи №18 

електромонтерів з ремонту та обслуговування електроустаткування. В підняті штанги 40 кг. переможцями стали Сафонов Сергій - 31 раз, Яйченя Іван – 

30 разів, Примак Сергій – 25 разів. В змаганні з амреслінгу переможцями стали Яйченя Іван, Сафонов Сергій та Примак Сергій. Глядачі в залі активно 

вболівали за хлопців, підтримуючи їх оплесками. В загальному підсумку переможцями фіналу «Нумо, козаче» стали: Сафонов Сергій  – І місце, Яйченя 

Іван – ІІ місце та Кожушок Богдан – ІІІ місце. Директор ліцею Морозюк М. П. вручив переможцям грамоти та цінні подарунки. 

 

5 лютого 2011 року надійшли результати Конкурсного тестування команд, що взяли участь у першому турі Конкурсу  "Чи знаєш ти Європу? 

Допоможи Європі дізнатися про тебе!".  

Конкурсне тестування відбувалось в період з 20 по 31 січня 2011 року. 523 команди взяли участь в он-лайн тестуванні. 

Серед 23 команд навчальних закладів Рівненської області наші учні зайняли 13 місце з результатом (677 балів). Слід сказати, що серед 

професійно-технічних закладів області, які прийняли участь в цьому конкурсі, наша команда, до складу якої входили Білотіл М.В., Євтушок Д.М та 

Копищик А.М. набрала найбільшу кількість балів. Організатори конкурсу з радістю відзначають, що загалом результати тесту є доволі високими, 

команди ретельно готувалися, продемонстрували глибокі знання. Всі команди, які не пройшли у фінал, отримають сертифікати учасників. 

 

14 лютого 2011 року до Дня святого Валентина в актовій залі ліцею була проведена конкурсно-розважальна програма "Солодка парочка". 

Вісім юнаків та дівчат змагались за здобуття звання Солодкої парочки, створюючи хороший святковий настрій присутнім в залі. Зі сцени звучали 

запальні художні номери. під час заходу для глядачів була проведена призова лотерея. А солодкою парочкою стали дві пари, це Олександр Кичан та 

Ніколайчук Юля, Ковальчук Олександр та Орлик Альона. Саме вони отримали найбільшу кількість валентинок та цінні подарунки. 
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15 лютого відзначають скорботний День вшанування учасників бойових дій на території інших держав. Для нас ця дата в більшій мірі 

асоціюється з Днем пам'яті воїнів-афганців. 15 лютого в житті колишніх військових, які пройшли дорогами Афганістану, навіки залишиться як день 

пам’яті про чужу і жорстоку війну. Афганістан – це мужність воїнів, це вірність солдатській дружбі, це взаємовиручка і взаємодопомога. 

В Сарненському районі проживає понад 200 учасників подій в республіці Афганістан. Серед них є колишні воїни, нагороджені орденом Червоної 

зірки, медаллю „За відвагу”, медаллю „За бойові заслуги”. 

В цих мертвих Афганських горах знайшли свою смерть і наші земляки. 11 воїнів не повернулись в рідні домівки. З них 4 чоловіки – випускники 

нашого ліцею. Це Євгейчук Віктор Мусійович, Мінчук Сергій Миколайович, Миланець Степан Степанович та Велімець Микола Адамович.  

Всі вони нагороджені орденом Червоної зірки. 

 

 

16 лютого 2011 року в актовому залі ліцею був проведений відкритий виховний захід до Дня рідної мови. Його відкрила учениця групи №3 

ОКН Рощот Марія, яка прочитала молитву Ольги Яворської. Активну участь в заході взяли учасники літературної світлиці "Калинонька". Присутні в залі 

мали чудову нагоду почути лірику поетів Олександра Олеся, Юрія Рибчинського, Ліни Костенко, Андрія Малишка. Під час заходу серед присутніх в залі 

була проведена вікторина "Як я знаю рідну мову". Переможці були нагороджені призами.  

    

 

17 лютого 2011 року у виставковій залі ліцею учні, працівники та гості 

закладу ознайомились з кваліфікаційними пробними роботами слухачів курсів, 

переважна більшість з яких є з багатодітних та соціально-незахищених сімей. 

Вони навчались на базі корпорації "Братерство без кордонів" за професіями: 30 

чоловік - кухар та 30 чоловік - кравець. Якість виконаних робіт засвідчила високу 

професійну підготовку випускників, їх вміння застосовувати набуті знання на 

практиці. Привітати випускників із закінченням курсу навчання до закладу 

прибули Анатолій Миколайович Остапчук, голова Сарненської районної 

державної адміністрації, Микола Миколайович Драганчук, голова районної ради, 

Сергій Миколайович Євтушок, голова Сарненської міської ради. У своїх 
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виступах вони зупинились на важливості для держави підготовки конкурентних на ринку праці робітників. Згадали своє дитинство, як вони завдячують 

своїм батькам, які навчили їх трудитись, бороти труднощі, бути відданими своїй справі. Наголосили на важливості в наш час реалізації такого 

соціального проекту, яки тандемом реалізують ДПТНЗ "Сарненський професійний аграрний ліцей" в особі його директора Морозюка Миколи Петрович 

та корпорації "Братерство без кордонів", координаторм якої є Хомич Володимир Пилипович. Побажали випускникам здоров"я, реалізації їх мрій. Щоб 

здобута професія була не лише фундаментом в їх житті, але й поштовхом для подальшого само-вдосконалення. 

По закінченню теоретичної частини кваліфікаційної атестації всім випускникам були вручені посвідчення державного зразка.  

 

18 лютого 2011 року до Дня Захисника Вітчизни на базі Сарненського педагогічного коледжу Рівненського державного гуманітарного 

університету були проведені районні змагання з кульової стрільби. Команда ліцею в кількості трьох чоловік, а саме: Ковальчука Олександра, 

Прокопчука Романа та Штібе Анни зайняла перше місце. Чемпіоном району з цього виду спорту став Ковальчук Олександр. 

 

4 березня 2011 року в святково прибраному залі ліцею за участю групи №9 Операторів комп"ютерного 

набору (куратор Власюк Т.В.) був проведений виховний захід "Жінки шановні, Вам - УРА!" З Міжнародним днем 

прав жінок та миру присутніх в залі привітали директор ліцею Морозюк М.П. та заступник голови комітету 

профспілки Зелінський О.І. Ведучі заходу Ольга Набухотна та Вадим Бакунець розповіли присутнім про історію 

свята жінок, традиціями щодо його проведення в Україні. Під час свята звучала поезія, мелодії та пісні, присвячені 

жінці, у виконанні солістів вокального ансамблю (керівник Любов Корзун)  Марії Теодорович, Вікторії Сєчко, Анни 

Штібе, Сергія Нечипоренка, учасників гуртка гармоністів (керівник Вячеслав Аврамишин). По завершенні концерту 

найкращій половині ліцею були вручені квіти та подарунки. 

 

10 березня 2011 року в актовій залі ліцею було проведено свято "В Шевченковій думі, у Лесиній пісні живе Україна 

моя", присвячене 197-й річниці від дня народження Т.Г. Шевченка та 140-й річниці від дня народження Лесі Українки. Члени 

мовно-літературної світлиці "Калинонька" виступили з літературно-музичною композицією, присвяченою цій темі. В програмі 

свята звучали поезії Тараса Шевченка та Лесі Українки. юні поети ліцею Власюк Ірина прочитала авторський вірш "Слово 

Кобзаря не згасне у віках", а Кузьмук Павло свій вірш "Живи, Кобзарю, в пам’яті народу". 

До свята була організована виставка малюнків за творами Т. Шевченка та Л.Українки, проведений конкурс на кращий 

твір, поезію, присвяченій ювілярам. Переможець конкурсу Власюк Ірина взяла участь в обласному конкурсі читців творів 

Шевченка та Лесі Українки. 

 

19 березня 2011 року в м.Рівне на базі ДПТНЗ "Рівненський центр ПТО сервісу та 

дизайну" проводився конкурс "Міс профтехосвітяночка". Наш ліцей на конкурсі 

представляла учениця групи №4 операторів комп"ютерного набору Мізюрко Ірина. За підсумками конкурсу вона 

набрала 248 балів (5 місце рейтингу), їй було присвоєно титул  

 

Підведені підсумки обласного рейтингу закладів ПТНЗ. Колектив ліцею отримав Подяку обласного 

управління освіти і науки Рівненської облдержадміністрації за високий професіоналізм, наполегливу працю, 

самовіддане служіння обраній справі, високі рейтингові показники роботи у 2010 році. 
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22 березня 2011 року на базі нашого закладу було проведено засідання обласної методичної секції заступників директорів з навчально-

виробничої роботи на тему: „Нові виробничі технології: передовий досвід”. 

    

Учасники секції заслухали інформацію з досвіду роботи викладача ліцею Зелінського О.І. про викладання 

предмета „Технологія”, побували на відкритому уроці з предмета „Технологія” на тему „Демонстрація презентацій, 

проектів фірм, відеореклами та рекламних проспектів”. 

Досвідом роботи про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності в закладі поділився з 

присутніми заступник директора з НВР Мельникович М.М. 

Також на засіданні секції було обговорено Типову базисну структуру навчальних планів підготовки 

кваліфікованих робітників у ПТНЗ, затвердженої 13.10.2010 № 947, інструкції з ведення журналів обліку теоретичного 

та виробничого навчання учнів ПТНЗ; рекомендації з складання розкладу уроків і тарифікації педагогічних працівників, 

про викладання предмета „Основи енергоефективності”. А насамкінець для учасників секції була організована екскурсія 

на приватне підприємство "Аркада-Сарни"  (керівник Цуман Р.І), де вони мали змогу побачити застосування новітніх 

технологій виготовлення металопластикових вікон. 

 

З 22 березня 2011 року у виставковій залі ліцею розгорнуто виставку композицій "Воскресни писанко". 

Кращими роботами були визнані композиції учнів 4 групи операторів комп’ютерного набору (керівник Зелінський 

О.І.), 18 групи  електромонтерів-зв’язківців (керівник Сафонов М.М.), 3 групи операторів комп’ютерного набору 

(керівник Шевчук К.М.), 9 групи операторів комп"ютерного набору (керівник Власюк Т.В.) 

 

Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України за №317 від 08.04.2011р. "Про присвоєння та 

підтвердження звання "Зразковий музей" при навчальному закладі, який перебуває у сфері управління Міністерства 

освіти і науки, молоді та спорту" краєзнавчому музею ліцею присвоєно звання "Зразковий музей" за вагомий 

внесок у справу виховання учнівської молоді, примноження надбань національної культури, збереження історичної 

спадщини українського народу та музейного фонду України, пропаганди пам’яток історії, культури і природи. 

 

 

 

 



13 

26 квітня 2011 року в ліцеї організовано виставку-конкурс декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва "Знай і люби свій 

край". Кращими роботами було визнано картину з природних матеріалів "Дарунки осені" (Власюк Ірина), аплікації "Білі троянди" (Соболева Ольга) та 

"Весна квітує" (Вознюк Дарина), вишитий рушник "Барви землі" (Рощот Марія) та інші. 

   

 

В квітні місяці підведено підсумки обласного огляду-діагностики навчальних кабінетів математики ПТНЗ області. За підсумками огляду 

кабінет математики ліцею (завідувачка - Гриневич Т.О.) зайняв третє місце та нагороджений дипломом НМЦ ПТО у Рівненській області.  

 

5 травня 2011 року наш учень Дубинець Павло Петрович взяв участь в олімпіаді зі спецдисциплін серед учнів професійно-технічних 

навчальних закладів області за професією „водій автотранспортних засобів“. В олімпіаді взяли участь представники дев'яти профтехзакладів області. 

Хоч Павло і не зайняв призового місця та всеж журі відмітило його належний рівень знань. 

 

19 травня 2011 року в актовій залі ліцею відбувся звітний концерт колективів художньої самодіяльності 

закладу. Перед глядачами виступили учасники гуртка гармоністів (керівник - Вячслав Аврамишин), вокальний 

ансамбль "Мереживо" та його солісти (керівник - Любов Корзун), читці, члени літературно-мовної світлиці 

"Калинонька" (керівник - Катерина Шевчук). 

Присутні в залі переглянули концертну програму аматорів сцени, по закінченню якої директор ліцею Микола 

Петрович Морозюк щиро подякував самодіяльним артистам за їх талант і майстерність та побажав їм подальших 

творчих успіхів. 

 

19 травня 2011 року в смт.Демидівка на базі ВПУ №25 проводився ІІ етап Всеукраїнського конкурсу фахової 

майстерності серед учнів ПТНЗ за професією "Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування". Учень 

групи №4 трактористів ліцею Шабак Анатолій виборов в ньому  друге призове місце, продемонструвавши міцні знання з предметів 

професійного циклу (теорія) та набуті навики з виготовлення шпонки, гайки, гвинта; уміння з регулювання підшипників коліс 

причіпу 2 ПТС-4, клепання сегментів коси зернозбирального комбайна. За підсумками конкурсу Анатолій був нагороджений 

Дипломом ІІ ступеня управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації та цінним подарунком. Готував учня  

до конкурсу Тутука Вячеслав Іванович, майстер виробничого навчання І категорії. 
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17 червня 2011 року закінчили курс навчання слухачі курсів, які здобували кваліфікацію "Перукар". Це вже сьома випускна група перукарів. В 

актовій залі закладу випускники демонстрували свої кваліфікаційні пробні роботи - зачіски, а після закінчення теоретичної частини державної 

кваліфікаційної атестації в урочистій атмосфері отримали свідоцтва. Директор ліцею М.П. Морозюк, вручаючи документи, побажав випускникам не 

зупинятись на досягнутому, творити і працювати на благо України. 

 

17 серпня 2011 року завершилась вступна компанія до ДПТНЗ "Сарненський професійний аграрний ліцей". В приймальну комісію 

випускниками шкіл було подано 351 заяву для вступу. Після здачі іспитів та проведення співбесід, відповідно до державного  замовлення, в ліцей на 

навчання прийнято 300 учнів за такими професіями: 

з трирічним терміном навчання: 

 Тракторист-машиніст с/г виробництва категорії "А", "В" "С", "Д", слюсар з ремонту с/г машин та устаткування - 30 чол. 

 Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування; електромонтер лінійних споруд телефонного зв"язку та радіофікації - 30 чол. 

 Слюсар з ремонту автомобілів - 30 чол. 

 Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних; оператор комп"ютерного набору - 30 чол. 

з однорічним терміном навчання: 

 Тракторист-машиніст с/г виробництва категорії "А", "В" "С", "Д", слюсар з ремонту с/г машин та устаткування - 30 чол. 

 Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування; електромонтер лінійних споруд телефонного зв"язку та радіофікації - 30 чол. 

 Слюсар з ремонту автомобілів - 90 чол. 

 Діловод; оператор комп"ютерного набору - 30 чол. 

 

19 серпня 2011 року ліцей завершив збір врожаю зернових 2011 року. Всього було зібрано: жито - 59,62 тон; овес 16,8 тон; просо - 500 кг. 

Працівникам ліцею, які активно приймали участь у зборі врожаю були вручені грошові премії та цінні подарунки. 

 

23 серпня 2011 року колектив ліцею взяв участь у виставці досягнень підприємств району, 

присвяченій 20-й річниці незалежності України. Відвідувачі виставки ознайомились з продукцією, яка 

вирощується на навчальному господарстві ліцею, виробами слюсарної майстерні та швейними виробами, які 

виготовили слухачі групи кравців. 

 

26 серпня 2011 року ліцей відвідали випускники 1950 року Лотушко Федір Тимофійович, Гуменік 

Олександр Миколайович, Стрижалко Віктор Арсенійович, Сека Василь Павлович, Цупріян Василь Якович, які 

навчались за професією "Слюсар-вагонник" в групі №8. Вони ознайомилися з навчально-матеріальною базою 

закладу, його досягненнями, побажали колективу подальших успіхів в підготовці кваліфікованих робітників. 
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1 вересня 2011 року в ліцеї, як і в інших навчальних закладах нашої держави була проведена 

урочиста лінійка, присвячена дню знань. 

Цього року лави учнів ліцею згідно з державним замовленням поповнило 300 дітей з Сарненського та 

сусідніх районів. Понад 500 учнів вишикувались на площі ліцею біля Державного Прапору в очікуванні 

першого звоника, що має розпочати їх "похід" за новими знаннями. На святі були присутні почесні гості: 

Коржевський Петро Микола-йович - заступник начальника управління освіти і науки Рівненської обласної 

державної адміністрації; Кирилова Лідія Федорівна - ветеран педагогічної праці ліцею; Коркош Сергій 

Максимович - заступник начальника Сарненського РВ УМВС України. 

 

15 вересня 2011 року до Дня Фізкультури і спорту в Україні в ліцеї були проведені 

спортивні змагання "Козацькі забави", в яких приймали участь учні всіх груп ліцею. В програмі змагання були: підтягування на 

перекладині (юнаки), армреслінг, піднімання 2-х гир, піднімання тулуба (дівчата) та перетягування канату. Переможцями у підтягуванні 

на перекладині стали Котик Богдан (20 електромонтерів) та Троцюк Юрій (4 електромонтерів), що підтягнулись по 26 разів. 

Найсильнішим в армреслінгу був Пітель Андрій (34 слюсарів) а в гирьовому спорті - Радкевич Тарас (5 слюсарів). Серед дівчат перемогу 

здобула Дерев"янчук Катерина (5 операторів комп"ютерного набору) 

 

19 вересня 2011 року відповідно до плану виховної роботи в ліцеї в фойє навчального корпусу 

відбувся конкурс композиції квітів, овочів, фруктів під девізом "Тобі, Україно, дарунки землі за щедру працю на 

землі". В конкурсі взяли участь всі групи ліцею. Продумані і цікаві композиції представили групи: 21 електромонтерів 

(класний керівник Савицький М.Д., майстер в/н Сафонов М.М.), 4 ОКН (класний керівник Зелінський О.І.) та 5 

слюсарів (класний керівник Курачик П.М., майстер в/н Олещук В.О.). 

Найкращі творчі композиції представила 10 група діловодів (куратор Крат В.М.) та 5 ОКН (класний керівник 

Гриневич Т.О., майстер в/н Мірковець В.В.) 

 

5 жовтня 2011 року завершились польові роботи на навчальному господарстві ліцею. Засіяно 43 Га площ: 20 Га - третікале, 23 Га - жито. 

Підготовлена площа під зяб - 20 Га. Продисковано площі під городні культури. 

   
 

11 жовтня 2011 року у виставковій залі навчального закладу розгорнуто виставку фоторобіт "Моя 

Україна". У виставці взяли участь всі навчальні групи. Переможцями стали Учні групи №10 ОКН ("Багата і 

щедра Українська земля", автор Гришкевич Ірина), №5 слюсарів ("Кузнецовські дзвони", автор Галін Юрій), №5 

ОКН (Пейзаж, автор Дерев"янчук Катерина), №3 ОКН ("Життя прекрасне", автор Мізинець Катерина) 
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Цими днями учні ліцею, члени гуртка "Пошук", отримали дипломи Міністерства освіти і науки, молоді 

та спорту України як переможці Всеукраїнського конкурсу науково-пошукових робіт учнівської та 

студентської молоді, присвяченого 20-й річниці Незалежності України. Це Ніколайчук Юлія, Никончук Тетяна 

та Білотіл Микола 

 

18 жовтня 2011 року в актовому залі навчального закладу відбулась зустріч учнівської молоді з 

міським головою Євтушком Сергієм Миколайовичем, який виступив з лекцією "Актуальні проблеми розвитку 

місцевої демократії", ознайомив з планом обласних заходів проведення на Рівненщині з 10 по 16 жовтня 

Європейського тижня місцевої демократії. 

19 жовтня 2011 року 50 учнів ліцею разом із заступником директора з виховної роботи Власюк Т.В. 

побували на батьківщині Пересопницького Євангелія. Вони оглянули експозицію культурно-археологічного центру "Пересопниця", зокрема, побували 

в музеї Першокниги, ознайомилися з побутом мешканців княжого міста періоду ХІІ-ХІІІ століть. 

    
 

27 жовтня 2011 року на базі нашого ліцею було проведено засідання обласної методичної секції 

викладачів предмета "Захист Вітчизни" на тему "Постійне удосконалення практичних навичок учнів з 

прикладної фізичної підготовки - основи їх підготовки до служби в Збройних Силах України". В роботі 

методичної секції взяли участь 16 представників ПТНЗ Рівненщини. Перед присутніми виступив директор ліцею 

Морозюк М.П., який розповів про минуле і сучасне навчального закладу. 

Гості переглянули відеоматеріали про Сарненщину та про ліцей. 

З доповіддю "Роль викладача предмета "Захист Вітчизни" в 

удосконалення практичних навичок учнів з прикладної фізичної підготовки, як 

основи підготовки до служби в ЗСУ виступив Ковтун О.М., методист НМЦ 

ПТО області. 

Учасники методичної секції побували на практичному занятті в групі №5 слюсарів з ремонту автомобілів, який 

проводив старший викладач Бортнік Петро Петрович. Тема занять "Розучування прийомів і способів метання ручної 

гранати. Виконання вправи метання гранати Ф1 на дальність, підтягування на перекладині, лазіння по канату з 

допомогою ніг". Під час обговорення заняття члени методкомісії відмітили високий методичний рівень підготовки 

заняття, активність учнів на ньому. На засіданні було обговорено та затверджено методичні рекомендації "На 

допомогу викладачу предмета "Захист Вітчизни". 
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2 листопада 2011 року на базі ліцею був проведений обласний семінар з керівниками музеїв закладів освіти 

Рівненщини, в якому взяли участь представники 32 навчальних закладів. Перед 

присутніми виступили директор ліцею Морозюк М.П., він привітав учасників 

семінару з прибуттям на Сарненщину, розповів про минуле і сучасне навчального 

закладу; Сіверс К.А., методист обласного навчально-методичного центру 

естетичного виховання учнів, виступаючи наголосила на необхідності примноження 

та збереженння музейних фондів; Григор Т.М., директор обласної станції юних 

туристів та Дмитрук М.С., завідуюча краєзнавчим відділом станції юних туристів. 

Розповіли про стан і розвиток музейної справи в закладах освіти області та про 

перспективи її розвитку в майбутньому. Історико-краєзнавчий музей м.Сарни 

презентувала його завідуюча Тишкевич Р.К. З доповіддю "Зразковий краєзнавчий музей ДПТНЗ "Сарненський 

професійний аграрний ліцей" - складова комплексного підходу до вивчення історико-культурної спадщини українського народу" виступила Сахненко 

Л.М., викладач суспільних дисциплін, директор музею. Гості побували на екскурсії в музеї навчального закладу, яку провели учні, члени Ради музею: 

Білотіл Микола, Ніколайчук Альона та Власюк Ірина. 

При підведення підсумків семінару було відмічено, що різні форми і методи роботи в музеї роблять життя і навчання учнів цікавим і змістовним. 

Прийнято рішення - досвід роботи краєзнавчого музею ДПТНЗ "Сарненський професійний аграрний ліцей" використовувати в навчальних закладах 

області 

 

7 листопада 2011 року. Сертифікат учасника конкурсу для старшокласників "Чи знаєш ти Європу? Допоможи Європі дізнатися про тебе", який 

проведено Всеукраїнською мережевою радіостанцією "Наше радіо", за фінансування Європейського Союзу, при експертній і методичній підтримці 

Євроклубу "Право і захист" в рамках проекту "Україна - ЄС: конкурс щодо співпраці і регіонального розвитку серед старшокласників України", отримала 

команда ліцею у складі Євтушка Дениса, Білотіла Миколи, Копищика Анатолія, під керівництвом Сахненко Любові Миколаївни.  

 

16 листопада 2011 року в святково оформленому актовому залі, де на видному місці були коровай на вишитому рушнику, снопи із колосся 

пшениці, жита, вівса, ячменю та вислови про хліб та хліборобську працю, пройшли урочистості з нагоди дня працівників сільського господарства. В 

заході взяли участь учні 5 групи трактористі-машиністів с/г виробництва, 3-ї та 10-ї груп ОКН. Вони ознайомили присутніх з історією виникнення хліба, 

його роллю в житті людини, держави. У їх виконанні звучали пісні про хліб та хліборобську працю. Працівникам навчального господарства ліцею були 

вручені грамоти та грошові премії. 
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З 21 по 25 листопада 2011 року у виставковій залі ліцею було розгорнуто виставку малюнків, присвячену пам"яті жертв голодоморів. Кращі 

роботи показали учні 20-ї групи електромонтерів-зв"язківців, 33 слюсарів та 4 електромонтерів-зв"язківців. 

  
 

1 грудня 2011 року методист ліцею Гнітецький А.М. взяв участь у І Міжнародному форумі з агрологістики, метою якого було привернути 

увагу до регіону як аграрного центру. У формі "мозкового штурму" вирішувалася проблема перспективи дрібних аграрних підприємств. В режимі он-

лайн тривало обговорення фахівців із семи дискусійних майданчиків з різних місць поліського краю. Представник ліцею отримав Сертифікат учасника 

цього форуму.  

На початку грудня 2011 року стало відомо, що учні ліцею стали призерами обласного етапу Всеукраїнського конкурсу юних фотоаматорів 

"Моя Україно!". Нагороджені дипломами Рівненського обласного методичного центру естетичного виховання учнів профтехосвіти Орешко Олександр - 

ІІ місце в номінації "Позажанрове фото"; Босий Денис - ІІ місце в номінації "Жанрове фото"; Галій Юрій - ІІІ місце в номінації "Експериментальне фото". 

 

2 грудня 2011 року в ліцеї проводились загальноліцейні батьківські збори. З доповіддю "Організація та проведення навчально-виховного 

процесу в ліцеї" виступив директор ліцею Морозюк М.П. Про профілактичну роботу  з підлітками виступила Антоніч О.І., начальник відділення 

кримінальної міліції у справах дітей. Батьки мали змогу ознайомитись з результатами успішності своїх дітей, умовами навчання та проживання, 

харчування. 

 

  
 

 

 

7 грудня 2011 року відбувся фінал конкурсу "НУ-МО, хлопці". За результатами десяти видів спорту із 36 учнів ліцею фіналістами стали 4. Вони 

і змагались за звання найсильнішого. Переможцем став Максимчук Володимир, учень групи №33 слюсарів з ремонту автомобілів. Друге місце виборов 
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Троцюк Юрій, учень групи №4  електромонтерів з ремонту та обслуговування електроустаткування. Третє місце - Волощук Микола, учень групи №20 

електромонтерів-зв"язківців.  

    

 

17 грудня 2011 року учениця групи №4ОКН Власюк Ірина зайняла третє місце в ІІ етапі Міжнародного конкурсу імені Петра Яцика 

 

19 грудня 2011 року 22 учні, учасники художньої самодіяльності ліцею, взяли участь в обласному етнографічному фестивалі "Віфлеємська 

зірка". 

 

    
 

21 грудня 2011 року  у виставковій залі ліцею розгорнуто виставку композицій учнів "Різдвяні дзвіночки" 

    

 

28 грудня 2011 року. Відповідно до Програми підтримки молоді в області на 2009-2015рр., наказу управління освіти і науки Рівненської обласної 

державної адміністрації від 04.03.2009р. №117 "Про проведення обласного огляду-конкурсу на краще облаштування учнівських гуртожитків професійно-
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технічних навчальних закладів" з метою вивчення роботи адміністрації ПТНЗ, органів учнівського самоврядування щодо створення належних умов 

проживання в учнівських гуртожитках, узагальнення та поширення кращого досвіду роботи з поліпшення житлово-побутових умов, покращення стану 

збереження майна у гуртожитках, організації самопідготовки і дозвілля учнівської молоді, формування здорового способу життя в листопаді місяці 

проводився конкурс гуртожитків ПТНЗ області. А в грудні стало відомо, що за підсумками даного конкурсу гуртожиток ДПТНЗ "Сарненський 

професійний аграрний ліцей" зайняв ІІІ місце. 

    
 

29 грудня 2011 року в ліцеї було проведено новорічне свято для учнів, в програмі якого були: 

- фестиваль колядок (найкраще виступили учні групи №5 трактористів-машиністів, майстер в/н Тутука В.І.; учні 

групи №10 ОКН, куратор Крат В.М.; учні групи №4ОКН, класний керівник Зелінський О.І. та групи №5ОКН, 

класний керівник Гриневич Т.О.); 

- інсценізації: "Ріпка на новий лад", "Новорічні фантазії" (підготували учні, що проживають в гуртожитку під 

керівництвом вихователів Киянко Л.С. та Булавіної Л.І.); 

- виступив ансамбль гармоністів (керівник Аврамишин В.Я.). 

Звучали новорічні вітання та пісні. 

 

6 січня 2012 року в ліцеї проведені педагогічні читання на тему "Створення сприятливого середовища для інтелектуального, професійного 

та творчого розвитку учнів ліцею". Досвідом своєї роботи з педагогами ділились Зелінський О.І., старший викладач ("Реалізація особистісно-

орієнтованої моделі навчання"), Шевчук К.М., старший викладач ("Вивчаємо іноземну мову по новому"), Цицюра І.Х., старший викладач ("Розвиток 

технічного мислення учнів на уроках професійно-теоретичної підготовки з професії тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва"), Радчук 

М.І., майстер виробничого навчання І категорії, ("Підвищення рівня інтелектуальних та пізнавальних здібностей учнів").  

 

21 січня 2012 року учениця групи № 4 операторів комп"ютерного набору Власюк Ірина брала участь у IV етапі 

Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика, де з гідністю представила наш навчальний заклад. Слід 

відмітити, що 17 грудня 2011 року Ірина брала участь в обласному етапі конкурсу де зайняла ІІІ місце і була нагороджена 

дипломом Рівненської обласної державної адміністрації та дипломом-відзнакою імені Михайла Савіука (Канада).  

Також грамотою Рівненської обласної державної адміністрації була нагороджена викладач ліцею Шевчук Катерина 

Мусіївна за значний внесок у розвиток української мови та підготовку переможця обласного етапу XII Міжнародного 

конкурсу з української мови ім.Петра Яцика. Ще одна її учениця Мізюрко Ірина 10 грудня 2011 року брала участь у 

конкурсі творчо обдарованої молоді імені Т.Г.Шевченка, де зайняла IVмісце. 
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21 лютого 2012 року в бібліотеці ліцею під керівництвом бібліотекаря Дерпач В.В. та вихователя Киянко Л.С. проведено захід до Міжнародного 

Дня рідної мови на тему "Рідна мова чиста, як роса". В заході прийняли участь учні груп №3 ОКН, №20 електромонтерів-зв"язківців та №4 ОКН. 

Присутні мали змогу ознайомитися з історією української мови та послухати вірші українських письменників.  Звучали пісня 

на слова Т.Г. Шевченка. А закінчилось свято вікториною про мову та українських письменників.  

 

22 лютого 2012 року трудовий колектив нашого ліцею в особі його директора Морозюка М.П. від голови районної 

державної адміністрації Остапчук А.М. та голови районної ради Драганчука М.М. отримав відзнаку та грамоту за розвиток 

професійно-технічної освіти та значний внесок у виконання Програми соціально-економічного розвитку району у 2011 

році. 

 

23 лютого 2012 року на базі ДПТНЗ "Рівненський центр ПТО сервісу та дизайну" проводився фінал (ІІІ етап)  

обласного конкурсу "Кращий керівник професійно-технічного навчального закладу" в якому взяв участь і директор нашого ліцею Морозюк М.П. Він 

став лауреатом цього конкурсу зайнявши четверте місце серед дев"ятнадцяти учасників. Був нагороджений управлінням освіти і науки Рівненської 

обласної державної адміністрації дипломом лауреата, а від організаційного комітету конкурсу - дипломом у номінації "Житниця". 

    

 

4 березня 2012 року відбувся конкурс "Міс Сарни". Участь прийняла учениця групи №5 ОКН Дерев"янчук Катерина Олександрівна. В п"яти 

конкурсах (візитка, моє місто, світ талантів, екологія і я, танцювальний) наша учасниця показала неабиякі здібності. За результатами конкурсу Катерина 

стала номінантом "МІС ГРАЦІЯ". Зараз вона готується до участі в обласному конкурсі "Міс профтехосвітяночка". 
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6 березня 2012 року в районному будинку культури в рамках святкування Міжнародного жіночого дня проводився фінал 

районного конкурсу "Жінка року". В номінації "Жінки - працівники освіти і науки" викладач ліцею Шевчук Катерина Мусіївна 

стала жінкою року. Нагороджена дипломом та цінним подарунком. Колеги навчального закладу щиро вітають Катерину Мусіївну з 

визнанням її праці в районі. 

 

6 березня 2012 року на базі нашого ліцею проводився ІІ етап Всеукраїнського конкурсу фахової майстерності серед 

учнів ПТНЗ з професії "Слюсар з ремонту автомобілів". За підсумками всіх етапів конкурсу переможцем став учень нашого 

ліцею Полюхович Сергій (майстер в/н  Дударик С.В.).  

    

 

Учень нагороджений дипломом І ступеня управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації та цінним подарунком. Він буде 

представляти профтехосвіту Рівненщини в ІІІ етапі Всеукраїнського конкурсу фахової майстерності в м.Чернівці. 

 

13 березня 2012 року в ліцеї було проведено свято "Кобзареве слово" (до 198-ї річниці від дня народження Т.Г. Шевченка) членами мовно-

літературної світлиці "Калинонька" під керівництвом викладача української мови та літератури Шевчук К.М. 

Під урочисте звучання "Реве та стогне Дніпр широкий" ведучі відкрили свято. Всього було задіяно 16 учнів у сценарії та 6 переможців конкурсу 

читців творів Шевченка. Також прозвучав авторський вірш учениці 4ОКН Власюк Ірини "Кобзареве слово". 

Особливо відзначено майстерне виконання читців Власюк Ольги (5ОКН), Колдун Вікторії (4ОКН), Гурина Сергія (20Ел), Волощук Валентини 

(4ОКН). 

Всі учасники свята були вбрані в український одяг, що сприяло ефективності виховання любові до традицій українського народу. 

Мовно-літературна світлиця сприяє вихованню любові до рідного слова, плекає поетів-початківців, конкурсантів обласних конкурсів. 

 

22-23 березня 2012 року на базі ДПТНЗ “Рівненський центр професійно-технічної освіти сервісу та 

дизайну” відбувся обласний конкурс “Міс профтехосвітя-ночка”. Наш заклад в цьому конкурсі представляла 

учениця групи №5 операторів комп"ютер-ного набору Дерев"янчук Катерина. Свої здібності Катерина проде-

монструвала в таких конкурсах: візитка, інтерв"ю, світ талантів та дефіле. Отримала номінацію "Міс фото" і 

нагороджена дипломом та цінним подарунком. 
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29 березня 2012 року на базі Рівненського торгово-професійного ліцею відбулась обласна Спартакіада  

закладів профтехосвіти із загальнофізичної підготовки. Команда ліцею у складі Кузьмича Юрія, Круглика Віталія та 

Троцюка Юрія зайняла перше місце. Дипломом нагороджено Кузьмича Юрія за перше місце з підтягування  (результат 

- 30 разів) 

 

3 квітня 2012 року на базі нашого ліцею було проведено засідання обласної 

методичної секції викладачів хімії та біології на тему: "Інтерактивні методи 

навчання та їх використання на уроках біології, хімії та екології". Учасниками 

методичної секції були викладачі природничих дисциплін з усіх профтехзакладів 

області. В ході роботи секції розглядались наступні питання: 

- використання інтерактивних методів навчання на уроках природничого циклу, перегляд відеоуроків з даної 

теми з досвіду роботи викладача ліцею Панько Ірини Миколаївни; 

- керівник секції Руслана Володимирівна Середа ознайомила учасників 

заходу з інструкційно-методичними матеріалами із безпеки проведення занять у 

кабінетах природничо-математичного напрямку (лист МОН, молоді та спорту України від 01.02.2012р. №1/9-72). 

В рамках проведення заходу відбулось засідання круглого столу на тему "Організація пізнавальної та 

самостійної діяльності учнів під час вивчення програмного матеріалу". Учасники секції ознайомились з досвідом 

роботи викладача Рівненського технічного коледжу НУВГП - Войцешевського Богдана Дмитровича, методичними 

напрацюваннями викладача Квасилівського професійного ліцею Іващук Людмили Іванівни. А ще викладачі взяли 

участь у роботі психологічного тайм-ауту, ознайомились з комплексно-методичним забезпеченням кабінету хімії, 

біології та матеріально-технічною базою ДПТНЗ "Сарненський професійний аграрний ліцей". 

 

5 квітня 2012 року. Колектив працівників та учнів ДПТНЗ «Сарненський професійний аграрний ліцей» провів в останню 

путь колишнього директора навчального закладу Ратича Павла Тихоновича, учасника бойових дій на Курській дузі, за м. Київ; 

брав участь у боях за визволення від фашистів Правобережної України, Румунії, Угорщини, Чехословаччини, Австрії. 

Нагороджений орденами Вітчизняної війни ІІ ступеня, Богдана Хмельницького; медалями «За відвагу», за визволення Будапешта, 

Вени, Праги, за перемогу над Німеччиною.  

Павло Тихонович за роки наполегливої праці на посаді директора зробив вагомий внесок у розвиток нашого навчального 

закладу: контингент учнів зріс і досяг 1500 чоловік, став одним з найбільших серед ПТНЗ в державі, були побудовані гуртожиток, 

перший в системі ПТО Рівненщини автодром, ремонтну майстерню, гаражі, новий навчальний корпус (зараз – педагогічний 

коледж), добудовано старий навчальний корпус, клуб.  

За вагомий особистий внесок, організацію навчання механізаторів сільського господарства Рівненщини ім’я Павла 

Тихоновича занесено в Енциклопедію історії профтехосвіти України та Книгу пошани ліцею.  

Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким покійного. Світла пам'ять про Павла Тихоновича залишиться в наших 

серцях як зразок вірного служіння справі виховання робітничої еліти країни.  
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З 9 квітня 2012 року у виставковій залі ліцею розгорнуто виставку-конкурс композицій "Воскресни писанко". 

Серед кращих робіт виставки журі визнало композиції учнів групи №5 ОКН. 

    

 

З 1 по 12 квітня 2012 року в ліцеї проводиться акція "За чисте довкілля". В рамках акції приведено в належний 

стан території, висаджено 21 дерево, 50 кущів, квіти. 

  

   
 

А члени клубу "Турбота" з приходом весни, відвідують наших ветеранів праці, вдів, батьків випускників ліцею, що загинули в Афганістані. Вони 

допомагають на присадибних ділянках, по господарству, спілкуються з ними. 

       

 

17 квітня 2012 року в будинку культури села Горбаків Гощанського району відбувся виступ художніх 

колективів в рамках проведення обласного огляду-конкурсу хореографічних колективів "Веселі закаблуки". 

Танцювальний колектив нашого навчального закладу "Поліський дивограй" (Скрипчак Андрій, Деркач Михайло, 

Шепель Ігор, Дерев"янчук Катерина, Нікончук Олеся, Клочун Анастасія) виступили з танцем "Чивава". Вони 

повернулись до стін ліцею з призовим третім місцем. 
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18 квітня 2012 року учні нашого ліцею взяли участь у Великодній виставці, що проводилась у місті Сарни. На виставці були представлені 

паски, кольорові крашанки, вишиті серветки та рушники, композиції з квітів та роботи з бісеру. Міський голова Сергій Євтушок вручив подяку нашим 

учням за найкращу пасхальну виставку та активну участь у міській виставці-продажі з нагоди Великодніх свят.    

 

 

25 квітня 2012 року в  бібліотеці ліцею до 26-ї річниці Чорнобильської трагедії було проведено урок пам’яті на тему: «Зірка полин над 

Україною». Перегляд документального кінофільму «Чорнобиль». Оформлено книжкову поличку із фотоматеріалами та вирізками з газет 

«Чорнобильський дзвоник». 

    

 

3 травня 2012 року з метою збереження історичної пам’яті, формування у молодого покоління почуття 

патріотизму, негативного ставлення до тоталітаризму, насильства і порушення прав людини проведено бесіду за 

круглим столом на тему: “Скорбота давня, але ще жива» до  65-х роковини примусового переселення у 1947 році 

етнічних українців із південно-східних регіонів Польщі (операція «Вісла»)» . Також оформлена фото виставка архівних 

документів.  

До 67-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945рр в читальному залі ліцею проведено урок 

історії на тему: «Згадаймо величні ті роки» а також оформлено тематичну поличку історичної літератури на тему: 

«Ніхто не забутий, ніщо не забуто». Проведено конкурс на найкращу стінгазету. В проведенні заходів активну участь 

взяли учні 32, 33 груп слюсарів та 10 група ОКН.  Переможці конкурсу були відзначені призами. 
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17-18 травня 2012 року команда учнів ліцею ("Аграрій") брала участь у ІІ етапі щорічного 

Всеукраїнського фестивалю-конкурсу „Молодь обирає здоров’я” серед учнів загальноосвітніх та 

професійно-технічних навчальних закладів області, що проходив на базі позашкільного закладу „Острозький 

дитячий санаторно-оздоровчий комплекс „Корчагінець”. В конкурсі плакатів вони здобули  III місце і 

отримали дипломи за участь та заохочувальні подарунки. 

 

25 травня 2012 року в ліцеї відбулося свято останнього дзвоника. Дипломи кваліфікованих 

робітників отримали 242 випускники (з них - 2 дипломи з відзнакою), а разом з основною професією 158 

випускників ще й здобули професію водія автотранспортних засобів категорії "С". 72 - атестати про здобуття 

повної загальної середньої освіти. А ще свідоцтва кваліфікованого робітника отримали 46 слухачів курсів, які навчалися за професією тракторист-

машиніст сільськогосподарського виробництва категорії "А", 12 - перукарів. Микола Петрович Морозюк, директор ліцею, щиро привітав випускників із 

важливою в їх житті подією, побажав щасливої життєвої дороги. 

    

Перед присутніми виступили голови державних кваліфікаційних атестацій Радько М.Г., старший державний інспектор енергонагляду 

(Рівнеенерго) та Назарець М.О., старший державний інспектор держтехнагляду в Сарненському районі, Медиковський М.А., представник дирекції 

Мирогощанського аграрного коледжу. 

Учасники художньої самодіяльності подарували випускникам свої художні номери - пісні та танці.  

 

27 травня 2012 року в місті Рівне в парку культури та відпочинку імені Т.Г. Шевченка проводилась обласна виставка-ярмарка робітничих 

професій, що є своєрідним звітом педколективів ПТНЗ перед громадськістю області. На гідному рівні були представлені експонати виставки, яку 

розгорнув наш ліцей. відгуки рівнян про виставку засвідчили високу фахову майстерність та професіоналізм тих, хто її готував. 

За підсумками виставки-ярмарки колектив ліцею отримав дипломи управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації за 

участь у виставці-ярмарці та у номінації "Кращі вироби народного вжитку" та цінний подарунок. 
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5 червня 2012 року  в с.Горбаків Гощанського району відбувся IV обласний відкритий фестиваль вокально-хорового мистецтва "Поліський 

краю дорогий", присвячений творчості талановитих самодіяльних композиторів та поетів Рівненщини і Волині. Наші учні Ніколайчук Альона та Пацьола 

Наталія прийняли участь в номінаціх "Дует" та "Солістка" і були нагороджені дипломами учасників. 

 

З 11 по 31 липня 2012 року група учнів ліцею в кількості 30-ти чоловік оздоровлювалась в санаторії "Лісова пісня" Хмельницької області. Окрім 

лікувальних процедур, учні активну участь приймали в спортивних змаганнях та культурно-масових заходах, про що свідчать 22 дипломи та грамоти, 

привезені ними з санаторію. 

 

В оптимальні строки та без втрат зібрано урожай зернових на полях навчального господарства нашого ліцею. З площі 44 га зібрано: жито - 

24,3т, третікал - 33,47т. Добре працювали всі майстри виробничого навчання, задіяні в жнивах (Олещук В.О., Дударик С.В., Білик М.В., Шенгерій П.М., 

Кардаш А.І.). 

А роботу з підсушування та очищення збіжжя на току виконували учні групи №21 електромонтерів з ремонту та обслуговування 

електроустаткування (майстер в/н Радчук М.І.). Нині залишається реалізувати його за доступними цінами. Також реалізовується населенню міста та 

району солома в тюках. 

 

Завершується вступна компанія до нашого навчального закладу. Станом на 07.08.2012 року заяви до вступу та оригінали документів про освіту в 

приймальну комісію подали 390 випускників шкіл Рівненської, Волинської та Житомирської областей при державному замовленні 300  чоловік. 

 

Напередодні нового навчального року за сприяння очільника професійно-технічної та вищої освіти Петра Коржевського для навчально-

практичного центру з вивчення нової техніки ліцей отримав новий трактор "Білорусь МТЗ-920", косарку роторну навісну Z-173, плуги дисковий ПД-2,2 

та навісний - 4-30, культиватор-підгортувач універсальний КПУ-3,4, оприскувач польовий навісний ОПН-400л, граблі валкові 2 ВК-5. 

     

 

1 вересня 2012 року День знань для нашого ліцею став ювілейним, адже цього року навчальний заклад 

відзначає 110-ту річницю свого заснування. З цієї нагоди на площі перед навчальним корпусом встановлено камінну 

стелу, на якій викарбована дата його заснування - 1902 рік.  

    На урочистій лінійці директор ліцею Морозюк М.П. привітав всіх зі святом, а особливо 300 першокурсників, 

закликав їх впевнено йти дорогою знань, наголосив, що від їх праці - навчання, залежить їх майбутнє. Від імені батьків 

Алла Чиж, на знак пошани, вручила директору ліцею коровай, за давньою традицією засіяла учнів та педагогічний 

колектив житом на щастя, здоров"я та нові здобутки. Заступник директора з НВР Власюк Т.В. зачитала наказ, згідно з 

яким кращі учні ІІ та ІІІ-го курсів були нагороджені грамотами, подяками, цінними подарунками та грошовими 

преміями. По закінченню урочистостей учні пішли на перший урок, тема якого "Основи здорового способу життя". 
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13 вересня 2012 р. до дня Всеукраїнського тижня права в читальному залі бібліотеки з учнями ліцею було проведено тематичну бесіду: «Права 

людини і громадянина». Вихователі намагалися донести до учнів чинні правові норми, в галузі охорони прав людини та громадянина. Учні могли 

ознайомитися з методичними матеріалами, буклетами, пам’ятками. Проведення даних заходів було спрямовано на підвищення в учнів  рівня правової 

культури, формування в них правової свідомості, що ґрунтується на визнанні прав людини як найвищої соціальної цінності.  

 

17 вересня 2012 року у виставковій залі ліцею учні навчальних груп демонстрували творчі роботи - конкурсні композиції "Тобі, Україно, 

дарунки землі за щедру працю на землі!" Кращими роботами журі визнало композиції групи №5ОКН (кл.керівник - Гриневич Т.О.), групи №4ОКН 

(кл.керівник - Зелінський О.І.), групи №11ДОКН (куратор - Крат В.М.) та групи №6 ОКН (кл.керіник - Шевчук К.М.). Переможці конкурсу були 

нагороджені грошовими преміями. 

    

 

З 19 по 20 вересня 2012 року в ліцеї проводились змагання за програмою спартакіади до Дня фізичної культури і спорту. Головною метою 

змагань було популяризація спорту та пропаганда здорового способу життя серед учнівської молоді. 

300 учнів з усіх курсів змагались з підтягування (переможець - Круглик Віталій, учень групи №20 електромонтерів-зв"язківців), підніманні та 

опусканні тулуба лежачи (переможець - Білотіл Катерина, учениця групи №4ОКН), піднімання 2-х 16-ти кілограмових гир за 1 хвилину (переможець 

Радкевич Тарас, учень групи №5 слюсарів з ремонту автомобілів), армреслінгу (переможці - Артюк Володимир, учень групи №145 трактористів; Бойко 

Сергій, учень групи №36 слюсарів  з ремонту автомобілів та Радчук Роман, учень групи №6 слюсарів з ремонту автомобілів). Переможці отримали 

грамоти. 
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5 жовтня 2012 року в ліцеї проводились заходи з нагоди професійного свята Дня працівників освіти. Директор ліцею, Морозюк М.П., привітав 

колег, побажавши їм повторитися у своїх учнях прекрасними рисами професіоналізму та високої моралі, щоб їхнє життя стелилося барвистим рушником 

здоров’я, оптимізму та успіхів, достатку та щастя.  

    
 

Заступник директора з НВР Власюк Т.В. зачитала наказ по ліцею про нагородження кращих працівників 

грамотами та грошовими преміями. Відбулась посвята молодих педагогів, які починають свою діяльність в навчальному 

закладі. Учасники художньої самодіяльності подарували колективу працівників ліцею святковий концерт. 

А напередодні Дня працівників освіти відбулися районні урочистості, в яких взяли участь і наші працівники. 

Подяку Сарненської міської ради отримав директор ліцею М.П. Морозюк, а керівник фізичного виховання Жабчик А.Ф. 

був нагороджений грамотою Сарненської районної державної адміністрації. 

 

10 жовтня 2012 року майстер виробничого навчання Пригарська Н.І. взяла участь (поза конкурсом) в ІІ-му етапі 

Всеукраїнського конкурсу професійної майстерності серед майстрів виробничого навчання системи ПТО з професії 

"Перукар", який проходив на базі ВПУ №22 м.Сарни. Для оцінювання журі вона підготувала методичну розробку 

виробничого заняття та мультимедійну презентацію на тему: "Основні етапи технологічного процесу виконання хімічної 

завивки"; презентацію "Мій навчальний заклад". Виконала теоретичні завдання із загальних питань організації 

виробничого навчання, методики, педагогіки, психології професійного навчання та виконала практичні завдання - 

весільну зачіску. Під час підведення підсумків журі відмітили високий рівень підготовки учасниці до конкурсу. 

Пригарська Н.І. отримала диплом учасника конкурсу та цінний подарунок. 

 

16 жовтня 2012 року в актовому залі ліцею відбулась зустріч учнів з працівниками Сарненського 

міжрайонного відділу кримінально-виконавчої інспекції Комаром Анатолієм Григоровичем, Сорокою 

Олександром Володимировичем та Сарненського районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 

начальником відділу соціальної роботи Красько Оленою Олександрівною та головним спеціалістом Головей 

Оленою Володимирівною, які розповіли присутнім в залі про шкідливість тютюнопаління, алкоголю; про 

кримінальну відповідальність неповнолітніх за скоєння злочинів. Учні переглянули фільм про наслідки вживання 

алкоголю та отримали інформаційні буклети.  
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22 жовтня 2012 року підведено підсумки фотоконкурсу "Моя Україна". Кращими роботами журі конкурсу визначило фотороботи груп №№ 20 

та 22 електромонтерів-зв’язківців, 114 трактористів та 11 групи діловодів, операторів комп’ютерного набору. 

    

 

25 жовтня 2012 року колектив педагогів та учнів ліцею радо приймали гостей з усіх професійно-технічних навчальних закладів області. Адже в 

цей день на базі ліцею проводилась звітно-виборна конференція лідерів учнівського самоврядування "Лідер" ПТНЗ 

Рівненщини та обласна методична секція заступників директорів з навчально-виховної роботи. В рамках 

проведення заходів усі присутні ознайомились з навчально-матеріальною базою ліцею, житлово-побутовими умовами 

проживання учнів в гуртожитку. 

Темою обласної методичної секції була "Виховні можливості учнівського самоврядування у формуванні 

ціннісних орієнтирів учнівської молоді". Були розглянуті питання: 

1. Зміст діяльності учнівського самоврядування та шляхи удосконалення роботи, аналіз соціального стану учнів 

ПТНЗ. (Середа Р.В., методист НМЦ ПТО) 

2. Сучасні підходи в організації роботи учнівського самоврядування. (Власюк Т.В., заступника директора з НВР 

ДПТНЗ "Сарненський професійний аграрний ліцей") 

3. Педагогічний супровід діяльності Ради гуртожитку. (Киянко Л.С., вихователь гуртожитку ДПТНЗ 

"Сарненський професійний аграрний ліцей") 

4. Організаційно-методичне забезпечення огляду-конкурсу "Кращий учнівський гуртожиток ПТНЗ". (Селях 

А.М., методист НМЦ ПТО) 

В роботі конференції лідерів учнівського самоврядування "Лідер" ПТНЗ Рівненщини взяли також участь 

представник Сарненської районної ради Шимко В.М., директор ліцею 

Морозюк М.П. та методисти НМЦ ПТО Середа Р.В., Селях А.М. Лідери 

самоврядування працювали з практичним психологом закладу Яковець С.В., 

яка провела психологічну гру "Мистецтво бути лідером". В ході роботи 

відбулося розширене засідання активу обласної ради "Лідер", голови Рад 

представили звіти про роботу самоврядування за рік, обговорили та прийняли 

до реалізації план роботи обласної ради, затвердили кодекс честі.  

В урочистій обстановці було обрано голову обласної ради, учня Здолбунівського професійного ліцею 

залізничного транспорту - Кореня Владислава, його радників - Антонюк Катерину, ученицю ДПТНЗ "Рівненський 

центр ПТО сервісу та дизайну" та Кравчука Сергія, учня Рівненського професійного ліцею.  

Учасниками заходів було переглянуто святкову концертну програму "Україно моя, ти одна, як життя", 

присвячену п"ятиріччю діяльності самоврядування в профтехзакладах області. 
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6 листопада 2012 року в ліцеї проводився перший етап обласної олімпіади зі спецдисциплін з професії 

"Водій автотранспортних засобів". Учні виконували комплексні завдання з усіх розділів правил дорожнього 

руху та безпеки дорожнього руху, будови автомобіля та тематичні завдання. Переможцями стали: серед груп 2-го 

курсу - Кардаш В.П., учень групи №6 слюсарів з ремонту автомобілів (майстер в/н Жабчик Ф.К., кл.керівник 

Цицюра І.Х.); серед учнів 3-го курсу та груп річників відповідно Горпелюк 

О.Ю. та Щур Д.В., учні групи №36 слюсарів з ремонту автомобілів (майстер 

в/н Дударик С.В., куратор Босюк В.А.). 

 

З 29 жовтня по 9 листопада 2012 року проводилась особиста 

першість ліцею з настільного тенісу серед юнаків. Переможцями першості 

стали: Прозапас Вадим (група №6 трактористів) - І місце; Таборовець Владислав (група №21 електромонтерів) - ІІ 

місце; Янковський Віктор (група №35 слюсарів) - ІІІ місце. Вони нагороджені грамотами та подарунками. 

 

8 листопада 2012 року в ліцеї відбулося урочисте святкування Дня української писемності та мови "Мова - душа народу". учні, члени 

мовно-літературної світлиці "Калинонька" розповіли про виникнення письма, історію життя Нестора Літописця, Кирила та Мефодія. Учні переглянули 

фільм про долю української мови, на святі звучали поезії, пісні. 

    

 

14 листопада 2012 року в бібліотеці ліцею був проведений літературний вечір присвячений  видатному поету, лірику Андрію Самійловичу 

Малишку (14 листопада 1912 – 17 лютого 1970). Учні дізналися про цікаві факти з життя та діяльність А. Малишка, декламували відомі вірші митця.  

Всі учні, які були присутні на заході, виконували пісні на вірші А.Малишка, зокрема: "Стежина", "Пісня про вчительку", "Білі каштани", "Рідна 

мати моя". Учасники вечора переглянули цікавий відео-репортаж із Музею-садиби поета, що знаходиться в місті Обухові Київської обл. Вечір пройшов у 

теплій, дружній атмосфері, відчувалась велика повага учнів до творчості А. Малишка. 

 

15 листопада 2012 року в актовому залі ліцею був проведений відкритий виховний захід в рамках 

предметного тижня з агротехнології приурочений Дню працівників сільського господарства «Його величність – 

Хліб». Захід підготували учні груп № 6 Трактористів-машиністів сільськогоспо-дарського виробництва та групи № 11 

операторів комп’ютерного набору під керівництвом викладача предмета «Агротехнологія» Шапірко О.Б. Присутнім в 

залі розповіли про історію хліба та шанобливе ставлення до нього, народні прикмети пов’язані із вирощуванням 

зернових. На святкуванні звучали вірші, притчі та пісні. 
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22 листопада 2012 року бібліотекар Белік О.Л. разом з вихователями Киянко Л.С., Федорчук Т.М.  та учнями провели вечір пам’яті жертв 

голодомору  «Дзвони скорботи». Присутні дізналися про  історичні передумови виникнення голодомору, політику проти українського народу. Учні 

проаналізували фольклорні мотиви голодомору. Захід сприяв формуванню в учнів  історичної пам’яті, почуття патріотизму, національної свідомості. 

    

 

23 листопада 2012 року в ліцеї проводились збори батьків, учні яких навчаються на І, ІІ та ІІІ курсах. Присутні переглянули фільм про ліцей, 

з якого дізнались про матеріально-технічну базу навчального закладу. Про навчально-виховну та фінансово-виробничу діяльність ліцею на зборах 

виступив директор ліцею Морозюк М.П. Антоніч О. І., начальник кримінальної міліції у справах неповнолітніх Сарненського РВ УМВС розповіла про 

кримінальну відповідальність учнів та стан злочинності в регіоні. Мельниковим М.М., заступник директора з НВР, ознайомив про порядок навчання, 

підготовку, перепідготовку, складаня іспитів, отримання посвідчення водія відповідно до нових вимог нормативно-правових актів. 

    

 

23 листопада 2012 року колектив ліцею взяв участь у траурному мітингу до Дня пам"яті жертв 

голодоморів біля монументу жертвам голодоморів. Схилили голови в глибокій скорботі за тими краянами, які загинули 

голодною смертю, стали жертвами репресій тоталітарного режиму. Поклали до монумента вінки та гирлянду з колосся 

жита. Ми маємо пам"ятати трагічні сторінки своєї історії, робити все можливе, аби подібне не повторилось. 
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29 листопада 2012 року в ДПТНЗ «Сарненський професійний аграрний ліцей» проходив день учнівського 

самоврядування. Обов’язки директора ліцею виконувала голова учнівського самоврядування - Мізюрко Ірина, учениця 

групи №4 окн3.  

Обов’язки заступників з НВР були покладені на: Бритюк Лесю, ученицю групи №11окн; Войтюк Людмилу, 

ученицю групи №4 окн3; Білотіла Миколу, учня групи №4 окн3. 

Обов’язки старшого майстра отримав Ляплук Микола, учень групи № 143тр3. 

Обов’язки помічника директора з господарської частини отримав Копищик Анатолій, 

учень групи №20ел3. 

Роботу методиста виконувала Бриж Ірина учениця групи №11окн. 

В бібліотеці працював Червинський Віктор, учень групи № 7 сл3. 

Обов’язки художнього керівника з хореографії виконувала Дерев’янчук Катерина, учениця групи № 5 окн3. 

Роботу вихователів гуртожитку провели: 

2 поверх - Мордас Оксана, учениця групи № 5 окн3 

3 поверх - Тарасюк Станіслав, учень групи №20ел3 

4 поверх - Кукла Василь, учень групи №35 сл 

Старости навчальних груп виконували обов’язки класних  керівників, а заступники старост - обов’язки майстрів груп. 

Викладачами загальноосвітніх предметів та майстрами виробничого навчання були призначені учні, котрі були рекомендовані викладачами та виявили 

власне бажання до проведення уроків. 

Заняття були проведені відповідно до розкладу. 

Всі учасники навчального процесу впорались з своїми обов’язками та задоволені проведеною роботою. 

    
6 грудня 2012 року  в актовому залі ліцею відбувся фінал конкурсу «Нумо, хлопці», який було присвячено дню Збройних Сил України. У фіналі 

зустрілись Колос Роман (група 5 слюсарів з ремонту автомобілів), Ковальчук Юрій (група 144 трактористів), Котяш Олександр (група 144 трактористів) 

та Пархомчук Богдан (група 36 слюсарів з ремонту автомобілів). Перемогу в конкурсі виборов Колос Роман. 
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10 грудня 2012 року в бібліотеці разом із працівником ЦРБ  Шапірко Т. був проведений літературно–музичний вечір «Мудрець, замріяний 

філософ Григорій Савич Сковорода», до 290-річчя від дня народження українського просвітителя, гуманіста, філософа, поета, музиканта. Учні 

вшанували славетного земляка, людину, який є гордістю нації. Прослухали його вірші сповнені тривоги і душевних мук, глибоких філософських 

роздумів про світ і життя людини.  

    

 

З 12 по 18 грудня 2012 року в ліцеї проводилась акція "Допоможи дитині інтернату". В ході акції були зібрані кошти за які придбали 

подарунки для вихованців школи-інтернату №1  І-ІІ ступенів Рівненської обласної ради (Розвилка). 

18 грудня директор ліцею Морозюк М.П.  привітав дітей інтернату з новорічними святами, а активісти учнівського самоврядування виступили з 

концертною програмою, по закінченні якої вручили юним друзям подарунки. А напередодні слухачі курсів за професією "Перукар" надали дітям 

інтернату свої послуги. 

 

 

20 грудня 2012 року у виставковій залі ліцею було розгорнуто виставку малюнків та предметів 

декоративно-прикладного мистецтва на тему "Ідеї соборності України: творчість Т.Г. Шевченка; народ, 

суспільство, держава, рожина". Кращими роботами були визнані: робота "Україна єдина" учнів групи №22 

електромонтерів; робота "Суспільство, держава, родина" учнів групи №6 слюсарів та "Т.Шевченко" - група №5 

електромонтерів. 

 

27 грудня 2012 року в актовому залі ліцею проходило святкування Нового року. Директор ліцею Морозюк М.П. щиросердно привітав всіх 

присутніх з наступаючими новорічними святами, побажав щоб різдвяна зірка осяяла всіх світлом добра, зігріла любов’ю серця, додала сил і натхнення на 

успіхи у навчанні, а члени учнівського самоврядування виступили на святі з концертною програмою. 

Того ж дня, в програмі свята, був конкурс колядок та щедрівок «Віфлеємська зірка», в якому прийняли участь  учні всіх навчальних груп ліцею. 

На високому художньому рівні виступили групи № 5 ОКН3 (класний керівник – Гриневич Т.О.), яка виборола І місце, ІІ місце поділили групи № 6 ОКН3 

(класний керівник Шевчук К.М.) та 20 Ел3 (класний керівник – Дерпач В.В., майстер в/н – Радчук М.І.), ІІІ місце поділили групи № 11 ОКН1 (куратор – 

Зелінська В.О.), 4 ОКН3 (класний керівник – Зелінський О.І.) і 5 Сл3 (класний керівник – Курачик П.М., майстер в/н – Олещук В.О.). 
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9 січня 2013 року в методичному кабінеті ліцею проводились заняття Школи молодого педагога, в ході яких 

слухачі опрацювали основні вимоги щодо складання плану-конспекту уроку та сучасними вимогами щодо його 

проведення, ознайомилися із формами та організацією самоосвітньої роботи, за допомогою тестів визначили свій стиль 

педагогічної діяльності та дізналися про характерні ознаки інших стилів, ознайомилися з інноваціями в освітній 

діяльності, новинами методичної літератури. 

Під час виконання практичних завдань слухачі відпрацювали навички налагодження діалогу з учнями на 

початковому етапі уроку, виборі раціональних методів при викладанні нового матеріалу, взаємодії педагога та учнів під 

час перевірки знань. 

 

10 січня 2013 року в актовому залі ліцею проведені Педагогічні читання на тему: «Дослідницька та 

експериментальна діяльність педагога навчального закладу». Досвідом своєї роботи з педагогами ділились Гнітецький 

А.М., методист ліцею («Використання дослідницького методу в ПТНЗ»), Скибан І.В., методист ліцею («Планування та 

організація дослідно-експериментальної роботи у ПТНЗ»), Зелінський О.І., старший викладач («Інформаційно-

комунікаційні технології у дослідницькій діяльності педагога»), Савицький М.Д., старший викладач («Поняття 

педагогічного експерименту, технологія його організації»), Шевчук К.М., старший викладач 

(«Дослідницька компетентність педагога як складова його педагогічної майстерності. 

Основні напрямки роботи педагога з організації дослідницької діяльності учнів»). 

 

17 січня 2013 року  ліцей відвідала директор Колківського вищого професійного ліцею Волинської області 

Панасюк Людмила Григорівна. Метою її візиту було ознайомитись з роботою колективу навчального закладу, його 

матеріально-технічною базою. Директор ліцею Морозюк Микола Петрович розповів колезі про досягнення, проблеми та 

про те, якими шляхами вони вирішуються в навальному закладі. 

 

23 січня 2013 року відбулися особисті змагання з гирьового спорту серед учнів ліцею. У змаганнях брали участь 33 

ліцеїсти. У ваговій категорії до 70 кг. переможцями стали: І місце - Бохонько Петро (145 Тр), ІІ місце - Поцікайло Олександр 

(4 ОКН), ІІІ місце - Журбицбкий Дмитро (145 Тр). У ваговій категорії понад 70 кг. переможцями стали:  І місце - Радкевич 

Олег (5 Сл),  ІІ місце - Проневич Вадим (6 Тр),  ІІІ місце - Білотіл Микола (4 ОКН). Вони нагороджені грамотами та цінними 

подарунками. 
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З 22 по 25 січня 2013 року у виставковій залі ліцею проводився конкурс фоторобіт учнів до Дня Соборності та Свободи України. Кращими 

роботами серед навчальних груп І курсу журі визначило фото групи 22 Ел3, серед груп ІІ курсу – 21 Ел3, серед груп ІІІ курсу та груп з річним терміном 

навчання – 20 Ел3. Переможці будуть нагороджені грошовими преміями. 

 

24 січня 2013 року в актовому залі ліцею був проведений відкритий виховний захід до Дня Соборності та 

Свободи України «Україно моя калинова». Захід підготували учні групи № 21 електромонтерів з ремонту та 

обслуговування електроустаткування та групи № 4 операторів комп’ютерного набору під керівництвом старшого 

викладача Савицького Миколи Дмитровича. В програмі заходу учні ліцею переглянули мультимедійну презентацію 

«Видатні місця України», познайомилися з історією свята. Звучали патріотичні пісні, які виконували Ніколайчук Юлія 

та Кузьмич Катерина. 

 

30 січня 2013 року підведено підсумки конкурсу малюнків «Захисники 

Вітчизни», який присвячено Дню пам’яті Героїв Крут, переглянути які учні та 

працівники ліцею можуть переглянути у виставковій залі ліцею. Кращими роботами 

журі конкурсу визначило: Серед груп першого курсу – малюнок Герасимчука О., учня групи № 7 Сл3, серед груп 

другого курсу – малюнок Плиски К., група № 5 ОКН3, серед груп третього курсу та груп з річним терміном навчання – 

малюнок Круглика В., учня групи № 20 Ел3. Переможці конкурсу будуть нагороджені грошовими преміями.  

 

31 січня 2013 року в актовому залі ліцею учнями групи 22 Електромонтерів під керівництвом класного 

керівника Кушнір Г. О. та майстра виробничого навчання Камзьола В.О. було проведено виховний захід на тему: «Пам’яті героїв Крут 

присвячується». В програмі заходу учні переглянули фільми «Бій під Крутами» та «Памяті героїв Крут», мультимедійну презентацію «Крути», звучали 

патріотичні вірші та пісні, які виконували учні Нечипоренко С., Овдійчук О., Ніколайчук А., Веленець Л., Марценковський В. 

    

 

7 лютого 2013 року відбулась першість ліцею з армреслінгу (боротьби на руках). В змаганнях прийняли участь 44 учасники. У ваговій категорії 

до 60 кг переможцем став Волощук Микола (20 електромонтерів), у ваговій категорії 70 кг - Гамза Ігор (6 слюсарів), у ваговій категорії 80 кг і більше - 

Преневич Вадим (6 трактористів). 
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12 лютого 2013 року в актовому залі ліцею був проведений відкритий виховний захід до Дня вшанування 

учасників бойових дій на території інших держав, 24-ї річниці виведення військ колишнього СРСР з Республіки 

Афганістан. В ході заходу учні переглянули уривки з кінофільму про війну в Афганістані. Під час заходу звучали 

спогади очевидців бойових дій, учні читали вірші, пам'ять про загиблих 

вшанували хвилиною мовчання.  Перед учнями виступив голова Сарненської 

районної спілки ветеранів Афганістану Радько Г.Г.,  який висловив глибоку шану 

нашим землякам, які загинули під час виконання свого військового обов’язку за 

межами України: «Ми завжди будемо пам’ятати про них, як про героїв». 

Директор ліцею Морозюк М.П. висловив співчуття родинам загиблих солдат, 

серед яких були і випускники нашого ліцею.  На сцену буди запрошені майстри 

виробничого навчання ліцею – учасники бойових дій в Чехословаччині та 

Афганістані Цупріян Ю.Г. та Камзьол В.О., яким було вручено квіти. 

Також в бібліотеці був проведений  вечір - реквієм "Відлуння минулих боїв", який розпочався переглядом 

презентацією та обговоренням  причин війни, де загинули молоді хлопці із Радянського Союзу. Учні  групи  № 7 

слюсарів з ремонту автомобілів розповіли про причини та хід війни в Афганістані. 

Напередодні 24-ї річниці виводу радянський військ з Афганістану дирекція та колектив працівників ДПТНЗ 

«Сарненський професійних аграрний ліцей» відвідали сім"ї випускників ліцею, які загинули виконуючи свій 

інтернаціональний обов"язок в Афганістані (Миленець Степан, Мінчук Сергій, Велімець Микола, Євгейчук Віктор). 

Заклад допомагає батькам своїх учнів продуктовими наборами, надає транспортні послуги та допомагає по 

господарству. Звісно, це не замінить синівської любові, але це наш обов’язок. 

 

14 лютого 2013 року в актовому залі ліцею спільно з працівниками Сарненського районного будинку культури 

до проведено конкурсну програму «На крилах любові», присвячену Дню Святого Валентина. В ній взяли участь 12 

юнаків та дівчат, які змагалися в наступних конкурсах: «Кохання з першого погляду», «Назви пару», «Танцювальний 

бум», «Оратор», «Танець по колу», «Закінчи прислів’я». За підсумками конкурсу перемогу здобула пара Петрик 

Олександр та Войтюк Людмила. Саме вони отримали титул «Валентина» та «Валентини». Переможці отримали 

подарунки та квіти. 

Також в бібліотеці до Дня Святого Валентина проведений розважально-пізнавальний вечір «Історія і традиції 

святкування дня закоханих», метою якого було викликати в учнів інтерес до минулого, повагу до справжніх почуттів, 

літератури, поезії. 

 

18 лютого 2013 року в приміщенні актового залу ліцею відбулася зустріч працівників із Сарненським міським головою Сергієм 

Миколайовичем Євтушком, під час  якої він прозвітував про роботу міської ради за 2012 рік та розповів про перспективи містобудування та роботу 

комунальних служб міста у 2013 році. На заході були присутні керівники структурних підрозділів міста. Працівники мали можливість напряму 

поспілкуватися з ними. 
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21 лютого 2013 року свідоцтва про здобуття робітничої кваліфікації за професіями «Кравець», 

«Кухар» отримали слухачів курсів, переважна більшість з яких є з багатодітних та соціально-незахищених 

сімей. Вони навчались на базі корпорації "Братерство без кордонів" за професіями: 28 чоловік - кухар та 29 

чоловік - кравець. Якість виконаних робіт засвідчила високу професійну підготовку випускників, їх вміння 

застосовувати набуті знання на практиці.  

Привітати випускників із закінченням курсу навчання до закладу прибули гості з Німеччини, які у своїх 

виступах зупинились на важливості для держави підготовки конкурентних на ринку праці робітників. Згадали 

своє дитинство, як вони завдячують своїм батькам, які навчили їх трудитись, бороти труднощі, бути відданими 

своїй справі. Наголосили на важливості в наш час реалізації такого соціального проекту, який тандемом 

реалізують ДПТНЗ "Сарненський професійний аграрний ліцей" в особі його директора Морозюка Миколи 

Петрович та корпорації "Братерство без кордонів", координатором якої є Хомич Володимир Пилипович. 

Побажали випускникам здоров’я, реалізації їх мрій. Щоб здобута професія була не лише фундаментом в їх житті, але й поштовхом для подальшого 

самовдосконалення. 

 

25 лютого  2013 року в бібліотеці ліцею проведена тематична година, присвячена  Дню Рідної мови: «Мова Наша – Серце наше». Метою 

заходу було поглиблення  знань учнів про значення мови в розвитку загальної культури людини. Прагнення виховувати позитивне ставлення до рідної 

мови, культури мовлення. В ході заходу учні декламували вірші українських поетів про мову (В.Діденко, І.Коваленко, О.Олесь, М.Рильський,  

В.Симоненко, В.Сіренко, В.Сосюра, В.Сосюрченко). 

 

27 лютого 2013 року в бібліотеці ліцею був проведений виховний  захід «Стежками Лесі Українки. Я в серці маю те, що не вмирає».  Метою  

виховного заходу було  передати силу і глибину поетичного світу Лесі Українки, сприяти вихованню любові до українського поетичного слова, творчої 

спадщини поетеси,  почуття прекрасного. Показати учням  творче обличчя Лесі Українки шляхом ознайомлення з її листами, елементами автобіографії, 

уривками зі щоденника, спогадів сучасників. 
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3 березня 2013 року учениця групи № 6 ОКН3 Кузьмич Катерина брала участь в конкурсі краси серед молоді  «Міс Сарни 

– 2013», який ініціювали Сарненська міська рада та міський будинок культури «Залізничник» в рамках виконання міської програми 

«Молодь Сарн – 2013». Змагаючись у конкурсах: «Візитка», «Родзинка вечора – екологія і я», «Танцювальний», «Я і моє місто», 

«Світ таланту та захоплень» Катерина стала переможницею в номінації «Міс фантазія», отримавши диплом та 

цінний подарунок. 

  

 

5 березня 2013 року за підсумками проведення в області ІІІ етапу ХІІ Всеукраїнського конкурсу 

учнівської творчості «Об’єднаймося ж, брати мої» учениця ліцею Кузьмич Катерина за дослідницьку роботу 

«Моя маленька Батьківщина (Історія села Кам’яне-Случанське)» (керівник – Сахненко Л.М.) у номінації 

«Історія України і державотворення» була визнана переможцем і нагороджена дипломом Управління освіти і 

науки Рівненської обласної державної адміністрації та цінним подарунком. Вітаємо переможця! 

 

5 березня 2013 року в актовій залі ліцею був проведений відкритий виховний захід до Міжнародного дня прав жінок та миру. З вітальним 

словом до прекрасної половини навчального закладу звернувся директор ліцею Морозюк М.П., який побажав їм міцного здоров'я, нев'янучої молодості 

щастя та любові. Заступник директора з НВР Власюк Т.В. оголосила наказ по ліцею, кращі учениці отримали грамоти та квіти. Звучали пісні та вірші з 

нагоди свята, присутні переглянули мультимедійну презентацію присвячену жінкам – працівникам ліцею, підготовлену викладачем Курачиком П.М. 

    

    
 

 

 



40 

12 березня 2013 року у виставковій залі ліцею підведено підсумки конкурсу малюнків За 

творами Т.Г. Шевченка «Тарасе, ти завжди з нами» присвяченого дню народження поета. Кращими 

роботами журі визнало: 

І курс – робота Кореня Вадима, учня групи № 22 Ел3 (класний керівник – Кушнір Г.О.); 

ІІ курс – робота Мельник Поліни, учениці групи № 5 ОКН3 (класний керівник – Гриневич Т.О.); 

ІІІ курс та групи з річним терміном навчання – робота Круглика Віталія та Гурина Сергія, учнів 

групи № 20 Ел3 (класний керівник Дерпач В.В.). 

Вітаємо переможців! 

 

15 березня 2013 року в ліцеї святкували 110-у річницю від дня заснування навчального закладу. На 

урочистості з нагоди свята прибули багато гостей: депутат Верховної Ради України Микола Кучерук, голова 

Сарненської районної державної адміністрації Анатолій Остапчук, заступник голови Сарненської районної ради 

Цупріян Валентин, голова Сарненської міської ради Сергій Євтушок, перший 

заступник голови Сарненської міської ради Світлана Усик, депутат обласної 

ради попереднього скликання Олександр Юркевич, директор автозаправної 

станції торгової марки «Олас» Григорій Саховець, виконуюча обов’язки 

головного редактора  

регіонального видання Рівненської області «Сарненські новини» Світлана 

Ляшко та кореспондент цього видання Марія Кузьмич, отець Володимир, 

 директор корпорації «Братерство без кордонів», заступник голови правління 

міжнародного благодійного  фонду «Глорія» Володимир Хомич, директори ВПУ № 22 м. Сарни Володимир 

Городнюк, Рокитнівського професійного ліцею Віктор Катрук, ДПТНЗ «Дубровицький професійний ліцей» 

Михайло Лосік, ДПТНЗ «Катеринівський навчальний центр» Віктор Бунечко, ветерани ліцею.  

Перед початком урочистостей було відкрито камінну стелу, на якій викарбовано дату заснування навчального закладу – 1902 рік.  

    
Далі, в актовому залі ліцею, звучали вітання з нагоди свята. Кращі працівники ліцею отримали грамоти та подяки Управління освіти і науки 

Рівненської обласної державної адміністрації, Сарненської районної державної адміністрації та Сарненської районної ради, Сарненської міської ради. 

Також ліцей отримав сертифікат на придбання обладнання та предметів довгострокового користування від Управління освіти і науки Рівненської 

обласної державної адміністрації. Гості та учні навчальних груп дарували на згадку про свято подарунки, звучали пісні, народні мелодії, виступали 

учасники хореографічних колективів. 
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Гості та ветерани ліцею мали можливість відвідати виставку виробів учнів та майстрів виробничого навчання, присвячену 110 річниці від дня 

заснування навчального закладу. 

    
 

    
 

19 березня 2013 року до учнів ліцею завітав Академічний камерний оркестр Рівненської обласної філармонії (диригент – Юрій Скрипник), 

ведуча концерту Юлія Бондарчук. У виконанні оркестру учні прослухали концертну програму «Дивовижний світ музики». 
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20 березня 2013 року в актовому залі ліцею було проведено свято «Живи, Кобзаре, в пам’яті людській!». В програмі свята глядачі мали 

можливість переглянути літературно-музичну композицію, присвячену життю та творчості Т.Г. Шевченка. Відбувся конкурс читців-декламаторів та 

поетів-початківців, в якому І місце виборола Власюк Ірина, учениця групи № 4 ОКН, за авторський вірш «Україна і Шевченко в серці моїм», ІІ місце – 

Власюк Ольга, учениця групи № 5 ОКН3, ІІІ місце – Гурин Сергій, учень групи № 20 Ел3. Присутні  переглянули фільм «Т.Г. Шевченко». 

    

 

21 березня 2013 року  в рамках проведення предметного тижня підготовки операторів комп"ютерного набору в актовому залі ліцею було 

проведено інтелектуальну гру "ЩО? ДЕ? КОЛИ?" П"ять представників груп з підготовки ОКН (команда Знавців) демонстрували свої знання з 

професії. Їх суперниками були глядачі всього залу. Ведучими заходу і одночасно членами журі були викладачі з підготовки за даною професією Лохвич 

О.С. та Зелінський О.І. Гра складалась з шести геймів. У запеклій боротьбі команда знавців перемогла з рахунком 5:3 і таким чином всі члени команди 

отримали титул "Розумників". 

    

 

22 березня 2013 року учениця групи № 4 ОКН Войтюк Людмила (класний керівник Зелінський О.І.) брала 

участь у фіналі обласного конкурсу «Міс профтехосвітяночка», який проходив на базі ДПТНЗ «Рівненський центр 

професійної освіти сервісу і дизайну» та виборола титул «Міс елегантність», отримавши диплом Управління освіти і   

науки Рівненської обласної державної адміністрації. Вітаємо Людмилу з нагородою! 
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26 березня 2013 року у виставковій залі ліцею підведено підсумки конкурсу плакатів, який проведений в 

рамках місячника «За здоровий спосіб життя». Переможцями конкурсу журі визначило: 

І курс – плакат «Здоровим бути модно», робота учнів групи № 6 ОКН3 Сосюк Віти, Щербан Людмили, Яковець 

Іванни і Петравчук Анастасії. 

ІІ курс – плакат «Обираю здоровий спосіб життя», робота учнів групи №5 ОКН3 Плиски Катерини, Лежавської 

Тетяни. 

ІІІ курс та групи з річним терміном навчання – плакат «Ми за здоровий спосіб життя», робота учнів групи № 20 

Ел3 Котяя Геннадія, Копищика Анатолія. 

Вітаємо переможців! 

 

28 березня 2013 року в рамках проведення предметного тижня з підготовки обліковців з реєстрації бухгалтерських даних в актовому залі ліцею 

група №4 ОКН під керівництвом Зелінської В.О. проводила відкритий захід на тему "Моя професія - бухгалтер". Для учнів звучали вірші, 

повідомлення та пісні про професію бухгалтера. Кульмінацією заходу була гумористично-пізнавальна вистава "На знімальному майданчику телепередачі 

"Знати все" за участі успішного бухгалтера". 

    

 

 

4 квітня 2013 року в ліцеї проведено засідання атестаційної комісії навчального закладу, на якому 

проходили атестацію вісім педагогів (шість викладачів та два майстри виробничого навчання). Комісія переглянула 

портфоліо кожного з них, проаналізувала подані матеріали, та характеристики. У прийнятті рішень були враховані 

творчі та організаторські здібності, ініціативність, морально-психологічні якості, дані про участь педпрацівників у 

роботі методичних комісій. 
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17 квітня 2013 року в ліцеї був проведений День відкритих дверей. Захід відбувався в інтерактивному режимі. На екрані демонструвались 

презентація, фотографії, відеофільм про ліцей. Присутні мали можливість поставити питання директору про професії, за якими здійснюється підготовка 

кваліфікованих робітників та умови вступу до навчального закладу. На завершенні заходу працівники ліцею влаштували гостям екскурсію, в ході якої 

останні ознайомилися із матеріально-технічною базою ліцею. 

    
 

    

 

 18 квітня 2013 року відбулися змагання з міні-футболу серед юнаків в рамках другої Спартакіади серед навчальних закладів міста Сарни. 

Команда ліцею здобула друге місце та нагороджена грамотою і подарунками. 

 

20 квітня 2013 року в ліцеї проведений суботник в рамках Всеукраїнської акції "Зробимо Україну чистою". 

Було залучено 440 осіб, з них 360 учнів. Прибрано територію навчального закладу, гуртожитку, навчального полігону, 

спортивного майданчика та зони відпочинку. Ліквідовано 3 несанкціоновані сміттєзвалища, висаджено 16 дерев. 

Активну участь в акції взяв клуб "Турбота", члени якого допомагали упорядковувати садиби ветеранам праці, вдовам, 

інвалідам, сім"ям учнів, які загинули в Афганістані. Були упорядковані братські могили на меморіалі "Слава" 

 

 

 

23 квітня 2013 року в актовому залі ліцею проведений відкритий виховний захід до 27-ї річниці 

Чорнобильської трагедії "З Чорнобилю ліки гіркотно-полинні, до віку не знімуть Чорнобиля біль", який 

підготували учні групи №144 трактористів-машиністів с/г виробництва та групи №11 Операторів комп"ютерного 

набору під керівництвом викладача Цицюри І.Х. На заході хвилиною мовчання присутні в залі вшанували пам"ять 

про тих, хто загинув, сказавши вагоме слово в цій трагедії. Переглянули відеофільм "Чорнобиль. Минуле і сьогодні". 

Цього ж дня у виставковій залі розгорнуто виставку плакатів, присвячену Чорнобильській трагедії.  
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23 квітня 2013 року Кузьмич Катерина, учениця групи № 6 ОКН, здобула перемогу у Всеукраїнському 

конкурсі учнівської творчості “Об’єднаймося ж, брати мої!” у номінації “Історія України і державотворення” за 

дослідницьку роботу “Моя маленька батьківщина. Історія села Кам’яне-случанське”, присвяченому Шевченківським 

дням (керівник - Сахненко Л.М.). Переможниця нагороджена дипломом Мііністрства освіти і науки України та 

цінним подарунком. 

 

25-26  квітня 2013 року на базі ліцею проводився обласний етап Всеукраїнського конкурсу фахової 

майстерності серед учнів випускних груп професійно-технічних навчальних 

закладів із професії “Тракторрист-машиніст сільськогосподарського 

виробництва”. В конкурсі брали участь учні Юрій Богданець (Рокитнівський професійний ліцей), Олександр Ковальчук 

(ДПТНЗ “Острозьке вище професійне училище”), Андрій Бакалейко (ВПУ № 25 

смт. Демидівка), Яків Шелуха (Клеванський професійний ліцей), Павло Савчук 

(Радивилівський професійний ліцей), Олексій Сенчук (ВПУ № 24 м. Корець) та 

Микола Ляпчук (ДПТНЗ “Сарненський професійний аграрний ліцей”). Конкурс 

проводився у два тури — теоретичний,  

де учні демонстрували свої знання з предметів “Агротехнологія”, “Трактори”, “Сільськогосподарські машини”, 

“Комплексна система технічного обслуговування і ремонту сільськогосподарської техніки”, “Правила дорожнього 

руху”, “Охорона праці”, виконуючи тестові завдання на ПК, та практичного туру, 

де конкурсанти показали свої навики і вміння оранки землі на тракторах МТЗ-

80/82 з начіпним плугом ПЛН-3-35 (регулювання плуга на задану глибину). За 

підсумками двох етапів конкурсу перемогу здобув Ляпчук Микола, учень групи № 143 Тр3 (майстер виробничого 

навчання — Мірковець В.С.), який був нагороджений дипломом Управління освіти і науки Рівненської обласної 

державної адміністрації та цінним подарунком. Він представлятиме профтехосвіту Рівненщини в заключному ІІІ етапі 

Всеукраїнського конкурсу, який буде проведений 14-17 травня 201 3 року у ВПУ № 36 с. Балин Хмельницької області.  

 

26 квітня 2013 року з метою вшанування пам’яті учасників ліквідації катастрофи на Чорнобильській АЕС 

біля пам’ятника загиблим ліквідаторам у м. Сарни  відбувся траурний мітинг. У заході взяли участь 60 учнів ліцею. 

Хвилиною мовчання всі присутні вшанували пам’ять загиблих учасників ліквідації Чорнобильської катастрофи і поклали 

квіти до підніжжя пам’ятника. 

 

З 25 квітня 2013 року у виставковій залі ліцею розгорнуто виставку декоративно-ужиткового мистецтва 

"Знай і люби свій рідний край". Кращі роботи представили учні груп №144Тр, 6 ОКН та 37 Сл. 
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7 травня 2013 року  в актовому залі ліцею був проведений відкритий виховний захід, присвячений 68-й 

річниці перемоги у Великій Вітчизняній війні. Його підготували учні груп №6ОКН та 11ОКН під керівництвом 

викладача Сахненко Л.М. У вступному слові Любов Миколаївна наголосила на важливості цієї дати для нинішнього 

та наступних поколінь. Під час заходу учні переглянули фрагменти історичних документальних фільмів, прослухали 

пісні та поезію про війну. Захід проводився з метою сприяння вихованню в учнів почуття 

патріотизму та поваги до старшого покоління. 

 

8 травня 2013 року, з нагоди щорічного християнського свята Великодня, члени 

учнівського самоврядування ліцею провели благодійну акцію “Турбота про хворих” в 

Обласній психіатричній лікарні с.Орлівка Сарненського району. Пацієнтам, які, на жаль, 

напередодні цього світлого свята потрапив до лікарні, учні подарували пасочки та 

крашанки. 

 

9 травня 2013 року, з нагоди 68-ї річниці від Дня Перемоги, колектив ліцею брав участь 

в урочистостях, які проходили на Меморіалі слави м. Сарни, щоб вкотре вшанувати пам’ять 

загиблих та відчути гордість за тих, ким сьогодні  пишаємося, поклали квіти до могил солдат, 

що загинули в боях, захищаючи Вітчизну.  

 

 9 травня 2013 року Бортнік Петро Петрович, викладач предмета "Захист 

вітчизни", брав участь у VІІІ-му Міжнародному марафонському пробігу з нагоди Дня 

перемоги, який проводився у м.Ковель Волинської області, де зайняв ІІ-ге місце серед 

спортсменів 11 країн Європи. Викладач нагороджений дипломом, медаллю та цінним подарунком. Вітаємо призера змагань та 

бажаємо подальших успіхів у спорті. 

 

14 травня 2013 року з метою популяризації здорового способу життя серед учнівської молоді, в  ліцеї 

проходив І етап Всеукраїнського фестивалю-конкурсу “Молодь обирає здоров’я”, в якому взяли участь усі навчальні 

групи ліцею. Проаналізувавши плакати, фотографії, результати проведеної вікторини, художні номери, переможцем 

журі визнало команду “Аграрій”, яка братиме участь в ІІ етапі фестивалю-конкурсу, який відбудеться на базі 

позаміського оздоровчого закладу відпочинку “Острозький дитячий санаторно-

оздоровчий комплекс “Корчагінець” (с. Межирічі Острозького району Рівненської 

області). 

 

16 травня 2013 року команда ліцею "Аграрій" взяла участь у ІІ етапі Всеукраїнського фестивалю-конкурсу 

"Молодь обирає здоров"я", який відбувся на базі позаміського оздоровчого закладу відпочинку “Острозький дитячий 

санаторно-оздоровчий комплекс “Корчагінець” (с. Межирічі Острозького району Рівненської області). В ході фестивалю 

учні представили фотороботи, хореографічні номери, малюнки на асфальті на задану тематику, та були нагороджені 

подякою. 
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З 14 по 17 травня 2013 року на базі ВПУ №36 с.Балин Хмельниччини проводився ІІІ етап 

Всеукраїнського конкурсу фахової майстерності серед учнів ПТНЗ з професії "Тракторист-машиніст 

сільськогосподарського виробництва". За підсумками теоретичного та практичного турів ІІ місце в ньому виборов 

Ляпчук Микола, учень групи №143 трактористів-машиністів с/г виробництва (майстер в/н Мірковець В.С.). Він 

нагороджений Дипломом ІІ ступеня Міністерства освіти і науки України та цінним подарунком. Щиро вітаємо 

призера конкурсу та бажаємо йому подальших звершень у майбутній професійній діяльності. 

 

23 травня 2013 року ліцей відвідала делегація керівників ПТНЗ Брестської області Білорусі. Відбулася 

гостинна зустріч. Гостям вручили хліб-сіль. Директор ліцею Морозюк М.П. розповів гостям про історію ліцею, 

його досягнення. Гостей привітали українсько-білоруськими народними мелодіями у виконанні гуртка гармоністів.  

Члени делегації ознайомилися з базою навчального закладу, комплексно-методичним забезпеченням предметів та професій, обладнанням, технікою, 

відвідали зразковий музей та бібліотеку. Гості цікавилися навчанням та побутом ліцеїстів. 

    

Гості та члени колективу ліцею висловили думки та надію про те, що співпраця між ПТНЗ Рівненщини та Білорусі буде продовжуватись і надалі. 

    
 

30 травня  2013 року учні групи №22 електромонтерів з ремонту та обслуговування електроустаткування разом з 

майстром в/н Камзьолом В.О. відвідали Сарненський РЕМ "ПАТ Рівнеобленерго". Інженер з охорони праці Кушнірук 

О.Й. провів для них екскурсію дільницею. Розповів про її історію та обладнання, продемонстрував учням фільм про 

охорону праці та електробезпеку. Учні побували на трансформаторній підстанції "Сарни 110/35/10 КВ" та в 

диспетчерській. 
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2 червня 2013 року учні та члени колективу ліцею брали участь в обласній виставці-ярмарку, яка проводилась в парку культури та 

відпочинку ім. Т.Шевченка в м.Рівне. Своєрідним звітом за навчальний рік перед громадськістю Рівненщини були експозиції, виставлені 

представниками ліцею для огляду. На літній естраді парку виступили й учасники гуртка гармоністів та солістка ліцею Артюх Марія.  

Підсумком виставки-ярмарки було нагородження колективу ліцею дипломом управління освіти і науки Рівненської обласної державної 

адміністрації в номінації "Краща популяризація робітничих професій обласної виставки-ярмарку робітничих професій" та сертифікатом на отримання 

цінних подарунків за перемогу в номінації обласної виставки-ярмарку робітничих професій. Телевізор - 1 шт.  

    

 

21 червня 2013 року  в ліцеї проводились урочистості з нагоди вручення 296-ти випускникам навчального закладу дипломів кваліфікованих 

робітників та атестатів про здобуття повної загальної середньої освіти. Вісім з них отримали дипломи з відзнакою. З нагоди свята випускників 

щиро привітали директор ліцею М.П. Морозюк, голова профспілкового комітету ПСП "Промінь" Дубровицького району Л.М. Скибан, заступник 

начальника управління агропромислового розвитку Сарненської РДА П.М. Боротюк, викладач спецпредметів Мирогощанського аграрного коледжу Р.М. 

Тимощук.  

Щасливої життєвої дороги, випускники 2013 року!  

    

 

24 червня 2013 року рішенням Сарненської міської ради за багаторічну плідну роботу в галузі професійно-технічної освіти, вагомі досягнення 

педагогічного колективу у справі навчання та виховання робітничих кадрів, ефективне управління навчальним закладом, активну громадську позицію та 

плідну співпрацю з міською радою портрет директора ліцею Морозюка Миколи Петровича  заноситься на міську Дошку пошани. Вітаємо нашого 

керівника. 
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У 2012-2013 навчальному році в ліцеї проводилося рейтингове оцінювання діяльності педагогічного та учнівського колективів за всіма 

напрямами діяльності: навчальна, виробнича, виховна робота, участь в конкурсах та олімпіадах, спортивно-масових 

заходах і т.д. У підсумку переможцем серед навчальних груп ліцею визнано групу № 22 електромонтерів з ремонту 

та обслуговування електроустаткування; електромонтерів лінійних споруд електрозв'язку та проводового мовлення, 

друге місце — група № 5 слюсарів з ремонту автомобілів, третє — група № 36 слюсарів з ремонту автомобілів. 

Серед викладачів перше місце виборола Сахненко Любов Миколаївна, друге — Зелінський Олександр 

Іванович, третє — Курачик Петро Миколайович, четверте -  Савицький Микола Дмитрович, п'яте — Шевчук 

Катерина Мусіївна. 

За підсумками рейтингу між майстрами виробничого навчання перше місце здобув Радчук Микола 

Іванович, друге — Олещук Віктор Остапович, третє — Дударик Сергій Валентинович, четверте — Камзьол Валерій 

Олександрович, п'яте — Калюшик Василь Петрович. 

Вітаємо переможців! 

 

27 червня 2013 року на базі нашого ліцею відбулася нарада директорів професійно-технічних навчальних закладів Рівненської області. 

В роботі наради взяли участь заступник начальника управління – начальник відділу професійно-технічної та вищої освіти управління освіти і науки 

Рівненської обласної державної адміністрації Петро Коржевський, директор навчально-методичного центру профтехосвіти у Рівненській області Ігор 

Кузьмич, директор навчально-методичного центру естетичного виховання учнів профтехзакладів Володимир Клим’юк. 

 

13 серпня 2013 року в ліцеї завершено збір урожаю зернових. Зібрано: 

Озиме жито – 34500 кг. Третікале – 21400 кг. Овес – 13650 кг. Пшениця – 1250 кг. Гречка – 5300 кг. 

На навчальному господарстві зорано під сівбу озимини 10 га. 

 

 20 серпня 2013 року в ліцеї завершилась вступна компанія. За результатами вступних випробувань були скомплектовані навчальні групи з 

професій, які нині готує ліцей. План державного замовлення виконано на 100%. 

   

    

 

1 вересня 2013 року в ліцеї відбулись урочистості з нагоди свята – Дня знань. Найтепліші слова  вітань та побажань прозвучали на адресу 

першокурсників від дирекції навчального закладу та гостей: Драганчука Миколи Миколайовича, голови Сарненської районної ради, Боротюка Петра 

Миколайовича, заступника начальника управління агропромислового розвитку Сарненської районної державної адміністрації, Шкіптана Олександра 

Анатолійовича, керуючого відділенням «Приватбанк» у м. Сарни. Вони побажали учням та педагогічному колективу міцного здоров’я, творчих успіхів та 
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нових здобутків у новому навчальному році. Заступник директора з навчальної роботи Михайлюк Ганна Іванівна оголосила наказ директора ліцею про 

підсумки за минулий навчальний рік. Учні були нагороджені грамотами, подяками, подарунками та грошовими преміями.  

    
Після закінчення урочистостей був проведений Перший урок на теми «Український Прометей» і «Державний прапор України – святиня нашого 

народу». 

 

3 вересня  2013 року в бібліотеці ліцею було проведено тематичну бесіду з учнями першого курсу до 22 річниці 

незалежності України  “В моїм серці – Україна”,  метою якої було виховання любові до звичаїв і традицій українського 

народу, їх збереження. 

 

11 вересня 2013 року відбулася звітно-виборча конференція учнівського самоврядування. Голови комісій 

прозвітували про роботу комісій за рік. Був обраний актив учнівського самоврядування (голова - Дацюк Аліна, заступник - 

Дерев"янчук Катерина, секретар - Карпюк Марина). 

 

12 вересня 2013 року до Дня фізкультури і спорту в ліцеї були проведені спортивні змагання. Активну участь в 

змаганнях взяли юнаки та дівчата ліцею. В змаганнях армреслінгу переможцями стали Сіробаба І., Рагімов В., Радчук Р. 

Найсильнішими у підніманні гирі виявились Тимощук О, Калімець В. та Юрчик П. Найвищиі результати у підтягування на 

перекладини продемонстрували Познаховський О. (23 рази), Жученя В, (21 раз) та Гамза О. (20 разів). В підніманні тулуба 

серед дівчат переможцями стали Дончук Т., Виндюк І. та Левчук М.  

Вітаємо переможців. 

 

 

12 вересня 2013 року. В рамках другої Спартакіади серед навчальних закладів міста Сарни 

відбулися змагання з футболу. Команда ліцею зайняла ІІ місце та отримала грамоту відділу у справах молоді і спорту Сарненської РДА. 

Вітаємо фіналістів. 

    

 

19 вересня 2013 року в бібліотеці ліцею було проведено годину історичної пам’яті, під час якої учні вшанувати тих, хто віддав своє життя задля 

нашого світлого майбутнього. Разом з працівником ЦРБ Лімоновою Тетяною в проведені виховної години брали участь учні: Червинський В. (7сл3), 

Леончик В. (6ОКН3), Шинкар І. (6ОКН3). Вони декламували вірші, присвяченні героям-партизанам. 

Із почуттям безмежної подяки та любові низько схиляємо голови перед їх мужністю та патріотизмом. 
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Напередодні дня людей похилого віку, ветерана праці та Дня працівників освіти активну роботу проявив клуб 

"Турбота". Члени клубу відвідали ветеранів праці, колишніх працівників нашого ліцею. Вони привітали ветеранів зі 

святом, поспілкувалися з ними, надали допомогу по господарству. 

 

4 жовтня 2013 року в ліцеї відбулися урочистості з нагоди Дня працівників освіти України «Вдячність, шана, 

лише Вам». З вітальним словом до педагогів звернувся Морозюк Микола Петрович – 

директор ліцею, який щиро привітав колег з їх професійним святом, побажав всім 

міцного здоров’я та нових успіхів в їх творчій праці, вручив молодим педагогам Співак А.В., Свиридову В.В., 

Буткевичу Д.І. стрічки «Молодий педагог – 2013 року» та Пам’ятки.  

Заступник директора з навчальної роботи Михайлюк Г.І. зачитала наказ по ліцею про відзначення Дня 

працівників освіти. За сумлінну працю, професіоналізм в роботі ряд працівників були нагороджені грамотами 

обласного управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації, Сарненської районної державної 

адміністрації, Сарненської міської ради та ліцею. Колеги та учні привітали Михайлюк Ганну Іванівну, яка цього року 

відсвяткувала 50-річчя педагогічної діяльності. Учасники гуртків художньої самодіяльності виступили із святковою 

концертною програмою. 

    

 

10 жовтня 2013 року в актовому залі відбувся захід в рамках предметного тижня з історії та географії. 

Захід проводився в два етапи: 

- перший етап присвячений визволенню України від німецько-фашистських загарбників, підчас якого учні 

переглянули фрагмент документального фільму «СРСР – десант, Україна 1943г.»; 

- другий – географічний турнір між командами груп 7СЛ – «Екологи» та командою 23ЕЛ – «Геологи».  

Турнір проходив в чотири етапи: 1. Розумники. 2. Географічний ланцюжок. 3. Конкурс капітанів. 4. Географічна 

задача. 

 Перемогу здобула команда 23ЕЛ – «Геологи» з рахунком 13:18. Учні – переможці нагороджені сувенірами. 
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16 жовтня 2013 року в ліцеї був проведений І етап обласного конкурсу професійної майстерності серед майстрів виробничого навчання з 

професії «Водій автотранспортних засобів». В ньому брали участь 7 майстрів в/н. Вони виконували тестові завдання на персональних комп’ютерах, 

практичні завдання – водіння автомобіля на маневровому майданчику. За підсумками двох етапів конкурсу найбільшу кількість балів набрав майстер в/н  

Гриневич Анатолій Іванович. Він представлятиме навчальний заклад у ІІ етапі обласного конкурсу 30-31 жовтня на базі Клеванського професійного 

ліцею. 

Вітаємо переможця та бажаємо йому успіхів у заключному етапі конкурсу. 

       

17 жовтня 2013 року на стадіоні "Мрія" м.Сарни відбулися змагання з легкої атлетики в рамках спартакіади серед навчальних закладів 

м.Сарни. Учні ліцею прийняли участь в цих змаганнях та показали непогані результати: 

- стрибки в довжину - 1 місце (Дейнека Н.), 2 місце (Карпюк І.), 3 місце (Кошляк Я., Зелінська О.) 

- біг 1500м - 1 місце (Таборовець О.), 3 місце (Деркач В.) 

- біг 800м - 2 місце (Нечипорчук Ю.) 

- метання гранати - 1 місце (Мариніч О.) 

- естафета - 3 місце (Жученя С., Тарасюк В.,Марчук І.) 

 

17 жовтня 2013 року на базі ліцею відбулось засідання обласної методичної секції педагогічних працівників 

комп’ютерних дисциплін ПТНЗ області. Учасників секції привітав директор ліцею Морозюк М.П., побажав їм 

успішної роботи.  

В рамках засідання секції викладачем Зелінським О.І. був проведений відкритий урок з предмета «Інформатика» в 

групі № 22 електромонтерів з ремонту та обслуговування електроустаткування на тему «Обробка графічної інформації. 

Робота із зображеннями в документах (практична робота)», який схвально 

оцінили учасники секції. Також вони ознайомилися з досвідом роботи 

Зелінського О.І. «Методика реалізації професійної спрямованості навчання 

шляхом використання інноваційних засобів активізації пізнавальної діяльності 

учнів при викладанні предмета «Інформатика» у професійно-технічних 

навчальних закладах». Досвід роботи викладача рекомендовано для 

використання у ПТНЗ області.  

Гості ознайомилися з матеріально-технічною базою ліцею, організацією 

навчально-виробничого процесу, комп’ютерним забезпеченням. Відбувся 

круглий стіл з обміну досвідом щодо використання програмного забезпечення 

(ліцензійного та вільного) у ПТНЗ області. Викладачі Безушко О.А. (ВПУ № 29 

смт. Володимирець) та Король С.В. (ВПУ № 1 м. Рівне) розповіли про участь 

учнів ПТНЗ області у ІІ турі Міжнародного конкурсу web-дизайну та комп’ютерної графіки, а викладач спецдисциплін 

ВПУ № 1 м. Рівне Доманська О.Я. – з новою 10-ю версією програми «Intel® Навчання для майбутнього». 
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30 жовтня 2013 року майстер виробничого навчання з підготовки водіїв Гриневич Анатолій Іванович брав участь у ІІ етапі обласного конкурсу 

професійної майстерності серед майстрів виробничого навчання системи профтехосвіти з професії "водій автотранспортних засобів", який проводився на 

базі Клеванського професійного ліцею. Програма конкурсу передбачала демонстрацію рекламного ролика "Я і мій навчальний заклад"; відеоуроку 

(вступний інструктаж) з теми "Посадка на робоче місце водія. Ознайомлення з органами керування, контрольно-вимірювальними приладами"; 

проходження тестування на ПК та виконання практичного завдання.  

За підсумками всіх етапів конкурсу Гриневич А.І. здобув друге призове місце. Нагороджений дипломом управління освіти і науки Рівненської 

ОДА та цінним подарунком. Вітаємо Анатолія Івановича з успішним виступом на конкурсі та бажаємо подальших успіхів. 

       

 

7 листопада 2013 року в актовому залі ліцею був проведений відкритий виховний захід до Дня української писемності 

та мови. Захід підготували та провели учні групи № 6 ОКН. Вони розповіли про історію свята, Нестора-Літописця, 

декламували вірші та гуморески.  

 

12 листопада 2013 року в рамках предметного тижня іноземних мов та світової літератури в 

актовому залі ліцею був проведений виховний захід «New Language is a new world» (Нова мова – 

новий світ), який підготували та провели учні груп 23 Ел, 7 ОКН,  6 ОКН, 5 ОКН під керівництвом 

викладачів Дерпач В.В., Чеботарьова О.П. та Ковальчук К.П. Вони за мотивами фільму «Троє в човні не рахуючи собаки» 

розповіли про Велику Британію та Ірландію, їх уклад життя та традиції. Учасники заходу показали та прокоментували 

підготовлені ними презентації. Присутні в залі переглянули фрагменти фільму про визначні місця Лондона. Учні виконували 

пісні англійською мовою. 

У другій частині заходу присутні в залі ознайомилися із біографіями Ф. Шиллера, О. де Бальзака та їх 

творчістю. 

 

 

З 15 вересня по 13 листопада 2013 року проходили змагання на першість ліцею з футболу. У фінал вийшли 

команди групи №8 слюсарів та групи №40 слюсарів. В запеклій боротьбі перемогу здобула команда групи №8 

слюсарів, котра й стала чемпіоном ліцею. Вітаємо команду переможця. 
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13 листопада 2013 року в м. Рівне, на базі ДПТНЗ «Рівненський центр ПТО сервісу та дизайну» був проведений обласний огляд-конкурс 

української естрадної пісні «Юна зірка», в якому наш ліцей представляли Щербан Людмила та Кузьмич Катерина, учениці групи № 6  ОКН. Вони 

виконували пісні Ірина Федишиної «Намисто» та Гайтани «Україна». 

 

13 листопада 2013 року у будинку культури м.Сарни проводився ІХ районний фестиваль творчої молоді «Мистецтво молодих», в якому 

прийняли активну учать учні групи № 8 Сл Мельник Сергій та Кутяй Антон (розмовний жанр) та учні групи № 12 ОКН Власюк Ольга, Озеруга Тетяна 

(декоративно-ужиткове мистецтво). У фіналі конкурсу вони були нагороджені грамотами та цінними подарунками. 

 

14 листопада 2013 року на базі ліцею проводились районні урочистості до Дня працівників сільського господарства України. Присутніх в залі 

вітали керівники Сарненського району Остапчук Анатолій Миколайович – голова районної державної адміністрації, 

Драганчук Микола Миколайович – голова районної ради та Євтушок Сергій Миколайович – 

голова міської ради. У своїх виступах вони відзначили, що сільськогосподарська галузь є 

однією із пріоритетних сфер розвитку економіки України, що використання нових 

технологій, техніки та методів обробки землі є запорукою стабільного врожаю, про 

важливість підготовки кваліфікованих робітників для галузі. Вручили почесні грамоти та 

подяки передовикам сільськогосподарських приватних підприємств «Маяк», «Случ» та 

працівникам ліцею. Побажали всім щоб рясно колосилися щедрими врожаями їх ниви, 

втілювалися в життя задуми та мрії, щоб обходили стороною природні стихії, а родини жили в доброму здоров’ї та 

достатку. Від імені колективу ліцею працівників АПК привітав Микола Петрович Морозюк, директор ліцею.  

Цього дня відбулася посвята учнів першого курсу в хлібороби. 

 Святковий настрій в залі створили колективи художньої самодіяльності району. 

    

 

22 листопада 2013 року в актовому залі ліцею було проведено батьківські збори. На порядок денний були 

винесені питання про навчально-виховну та фінансово-господарську діяльність навчального закладу,  підготовку 

водіїв у ліцеї, роботу психологічної служби, кримінальну та адміністративну відповідальність неповнолітніх. 
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23 листопада 2013 року працівники ліцею прийняли участь у мітингу присвяченому Дню пам’яті жертв голодоморів та акції «Запали 

свічку пам’яті», метою якої було вшанування мільйонів українців, знищених тоталітарним режимом. 

    

 

Указом Президента України №634/2013 від 13 листопада 2013 року Кузьмичу Андрію Миколайовичу, оператору машинного доїння корів 

сільськогосподарського приватного підприємства "Маяк" Сарненського району, випускнику нашого ліцею, присвоєно почесне звання 

"Заслужений працівник сільського господарства України".  

Андрій Миколайович навчався в ліцеї (на той час середньому професійно-технічному училищі №21) з 1984 по 1987 рік 

за професією "Тракторист-машиніст широкого профілю; слюсар-ремонтник; водій автомобіля категорії "С". Трудову діяльність 

розпочав з 1990 року в колгоспі "Перемога" Сарненського району оператором машинного доїння корів, а з 2004 року і по даний 

час працює оператором машинного доїння корів в приватному сільськогосподарському підприємстві "Маяк" Сарненського 

району. Щорічно досягає високих успіхів у праці, забезпечує стовідсоткове збереження телят. Протягом багатьох  років 

отримував передові місця по надоях молока в господарстві. Неодноразово нагороджувався Почесними грамотами та цінними 

подарунками підприємства та райдержадміністрації. 

Андрій Миколайович батько трьох дітей. Користується повагою і авторитетом серед керівників, спеціалістів, 

працівників підприємства та односельців. З честю та гідністю несе звання кращого працівника господарства. 

 

26 листопада 2013 року в актовому залі ліцею був проведений відкритий виховний захід «Без вини, без 

вини…». Ведучі заходу Кедрук А.О., Кирилов Д.О. та Карпюк М.В. нагадали присутнім про трагічні події 1932 – 1933 

рр. в Україні, переглянули відеофільми, присвячені цим подіям. Присутні пом’янули мільйони 

українців – жертв голодомору хвилиною мовчання. 

 

29 листопада 2013 року відбулися змагання з настільного тенісу в залік спартакіади 

навчальних закладів м.Сарни. Гаврильчик Андрій, учень групи №39 слюсарів, виборов 1 місце 

серед юнаків а Смаглюк Тетяна, учениця групи №5 ОКН - 3 місце серед дівчат. Наша команда 

вцілому виборола третє загальнокомандне місце. 
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2 грудня 2013 року у переддень Міжнародного дня інвалідів у ліцеї проведено ряд заходів: 

- в кабінеті практичного психолога – відеолекторій  «Люди з обмеженими можливостями та їх життя». 

- благодійну акцію «Не бути байдужим». 

- в бібліотеці ліцею – урок доброти «Дивіться на нас як на рівних». 

 А 3 грудня дирекцією та комітетом профспілки учням-інвалідам, які навчаються в ліцеї, надана матеріальна 

допомога та подарунки. 

 

5 грудня 2013 року до Дня Збройних Сил України в ліцеї відбувся фінал 

конкурсу серед юнаків «Нумо, хлопці!». За вихід у фінал змагались 19 учнів: у підтягування, віджиманні на 

брусах, перенесенні ваги на швидкість, переміщенні автомобіля ГАЗ-53 та транспортування колеса з автомобіля. 

Фіналістами стали: Ковальчук Юрій, учень групи № 144 Тр3, Котяш Олександр, учень групи № 144 Тр3, Калімон 

Василь, учень групи № 38 Сл1 та Тимощук Олексій, учень групи № 6 Ел1. У фіналі конкурсу учні показали свої 

знання та силу у теоретичному турі, під час змагань з армреслінгу, стрільби по кульках, горьового спорту та 

вдяганні протигазу на швидкість. Переможцем конкурсу став Котяш Олександр, на другому місці – Тимощук 

Олексій, на третьому – Ковальчук Юрій. 

Вітаємо переможців! 

 

05 грудня 2013 року на базі ліцею було проведено засідання обласної методичної секції фахівців перукарської справи, на яку прибули 

представники 8 навчальних закладів профтехосвіти. Морозюк М.П., директор ліцею привітав учасників секції та ознайомив з навчальним закладом. Під 

час роботи розглядалися питання: 

- Секрети догляду за волоссям: традиції та інновації. Пригарська Н.І., майстер виробничого навчання  ДПТНЗ «Сарненський професійний 

аграрний ліцей» 

- Сучасний підхід до проведення уроків виробничого навчання. Камінська О.С., майстер виробничого навчання ДПТНЗ «Острозьке вище 

професійне училище» 

- Технологія виготовлення пастижерних виробів. Радченко О.О., майстер виробничого навчання ДПТНЗ 

«Березнівське вище професійне училище» 

- Культура поведінки перукаря. Бікус А.В., практичний психолог ДПТНЗ «Сарненський професійний 

аграрний ліцей» 

- Портфоліо викладача та майстра в/н, як засіб педагогічної діагностики, метод оцінки професіоналізму 

педагога. Скибан І.В., методист ДПТНЗ «Сарненський професійний аграрний ліцей»  

Під час засідання відбувся круглий стіл, де педагоги обмінялися досвідом своєї роботи. Підводячи підсумки 

Пачебула Т.В. ознайомила присутніх із Положенням про стажування майстрів виробничого навчання професійно-

технічних навчальних закладів, рекомендаціями щодо оформлення та ведення щоденника обліку 

навчально-виробничих робіт та подякувала всім за плідну роботу. 

 

 

7 грудня 2013 року на базі Рівненського інституту післядипломної педагогічної освіти відбувся ІІІ етап Міжнародного мовно-

літературного конкурсу імені Т.Г. Шевченка, в якому учень ліцею Новаковський Антон виборов ІІ місце. Підготовку до конкурсу 

проводила викладач української мови Шевчук К.М. 

Вітаємо! 
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10 грудня 2013 року з нагоди проголошення Загальної декларації прав людини в актовому залі ліцею проведено 

урок «Права людини». Учні переглянули документальний фільм «Історія прав людини», звучали витяги із Декларації, 

пісні та вірші випускників ліцею, серед них поезія О. Крамаренка «Маю обов’язки, маю права». 

Також в бібліотеці ліцею було проведено тематичну годину "Що треба знати про право і закон ?", метою якої 

було нагадати учням про права та свободи людини, моральні норми, загальнолюдські цінності. 

 

12 грудня 2013 року на базі Сарненської центральної районної 

бібліотеки відбулося Новорічне засідання літературно-поетичного 

клубу «Дивослово» на тему «Введення прийде – свят на веде», в 

якому брали участь учні ліцею. Вони потішили глядачів своїми «Андріївськими вечорницями», які 

підготували спільно із вихователем Киянко Л.С. 

18 грудня 2013 року склавши екзамен, здобули професію 

«Оператор комп’ютерного набору» ІІ категорії слухачі курсів, 

більшість з яких є з багатодітних та соціально-незахищених сімей. Вони 

навчалися на базі Корпорації «Братерство без кордонів». Якість 

виконаних робіт засвідчила високу професійну підготовку випускників, їх вміння застосовувати набуті знання на 

практиці. 

Випускників привітали із закінченням курсу навчання Шухман Гюнтер, представник благодійної організації 

"Братерство без кордонів" (Нідерланди), Євтушок Сергій Миколайович, голова Сарненської міської ради, Морозюк 

Микола Петрович, директор ДПТНЗ "Сарненський професійний аграрний ліцей", Мельникович Микола Максимович, 

заступник директора з НВР та координатор корпорації "Братерство без кордонів" Хомич Володимир Пилипович. Вони побажали випускникам успіхів у 

реалізації їх мрій, щоб здобута професія була не лише фундаментом в їх житті, але й поштовхом для подальшого розвитку. 

 

 

18 грудня 2013 року на базі технічного коледжу НУВГП м. Рівне проводився обласний етнофестиваль 

«Віфлеємська зірка», в якому брали  участь члени вокального гуртка «Краяночка», які виконували «Віншування з 

Різдвом та Новим роком». 

 

20 грудня 2013 року у переддень новорічних свят актив учнівського 

самоврядування ліцею (координатор - Власюк Тетяна Володимирівна, заступник 

директора з НВР) в рамках благодійної акції «Допоможи дитині інтернату» відвідав 

Чудельську школу-інтернат № 2 Сарненського району Рівненської обласної ради та виступив перед її вихованцями із 

концертною новорічною програмою, в якій звучали колядки та шедрівки. А на останок учні школи отримали від учнів 

ліцею солодкі подарунки. 
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26 грудня 2013 року в актовому залі ліцею відбулося новорічне свято. Колективи педагогів та учнів ліцею 

привітав директор – Морозюк М.П., побажав всім здоров’я, щастя та успів у новому році. В програмі свята виступили 

призери обласного фестивалю-конкурсу колядок та щедрівок «Віфлеємська зірка», учні гуртожитку з міні-виставою 

«Як козак Василь новий рік зустрічав», та уривком із повісті І.Нечуя-Левицького «Кайдашева сім’я». Також було 

проведено конкурс колядок та щедрівок, в якому перемогу здобули учні груп № 5 ОКН3 та № 6 ОКН3. Всі учасники 

дійства отримали солодкі подарунки. 

 

27 грудня 2013 року. За результатами обласного огляду-конкурсу на кращий учнівський гуртожиток серед 

професійно-технічних навчальних закладів, рішенням журі конкурсу, гуртожиток ДПТНЗ "Сарненський 

професійний аграрний ліцей" зайняв третє місце та був нагороджений Почесною грамотою управління освіти і 

науки Рівненської обласної державної адміністрації. 

 

 8 січня 2014 року  за результатами кваліфікаційної атестації (практичної та теоретичної складових) 12 слухачів 

курсів (група № 13), які навчались за професією "Перукар (перукар-модельєр)" отримали свідоцтва встановленого 

зразка. Під час вручення свідоцтв атестаційна комісія відмітила високий рівень підготовки слухачів курсів. Готували 

майбутніх перукарів Пригарська Н.І., Савицький М.Д., Зелінський О.І та Дерпач В.В. 

 

 9 січня 2014 року в ліцеї проведені педагогічні читання на тему: «Інтеграція змісту освіти з новітніми 

технологіями як засіб оптимізації навчально-виробничого процесу у професійно-технічному навчальному закладі» за 

наступним планом: 

1. Інформаційно-комунікаційні технології та їх роль в сучасній професійній освіті. (Крилов А.І., викладач професійного навчання)  

2. Психолого-педагогічні особливості реалізації електронних освітніх ресурсів у ПТНЗ. (Бікус А.В., практичний психолог ліцею) 

3. Авторський електронний освітній ресурс як інструмент здійснення інтеграції змісту освіти з новітніми технологіями навчання. (Гнітецький 

А.М., методист ліцею) 

4. Використання інформаційно-комунікаційних технологій в навчальному процесі ДПТНЗ «Сарненський професійний аграрний ліцей». 

4.1. Використання ІКТ під час вивчення нового матеріалу. З досвіду роботи. (Сахненко Л.М., Курачик П.М., Кушнір Г.О., Євтушок М.П.) 

4.2. Використання ІКТ під час контролю знань учнів. З досвіду роботи. (Гриневич Т.О., Зелінський О.І., Гриневич О.І., Шапірко О.Б.) 

4.3. Використання ІКТ в роботі майстра виробничого навчання. З досвіду роботи. (Камзьол В.О., Пригарська Н.І.) 

5. Інформаційно-комунікаційні технології в самоосвітній діяльності педагогічних працівників. Інформаційна 

культура  як фактор професійного розвитку педагога. (Скибан І.В., методист ліцею) 

 

19 січня 2014 року на Водохреща працівники ліцею на чолі з директором Морозюком М.П. відчули на собі 

цілющу силу хрещенської води, пірнувши у крижану купіль на Гребному каналі, що біля Сарн. З веселими посмішками 

на обличчях і бадьорим настроєм виходили моржі на берег, який передавався присутнім на березі глядачам. 
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21 січня 2014 року в актовому залі ліцею  був проведений відкритий виховних захід до Дня Соборності 

України «Соборна мати-Україна – одна на всіх, як оберіг». Присутнім в залі учням розповіли про історію свята, 

традиції, які з ним пов’язані, зокрема і про «Живий ланцюг», що є символом єднання народу. В програмі заходу звучали 

патріотичні пісні. Учні переглянули тематичні відео «Акт злуки», «День соборності. Живий ланцюг». Захід підготували 

та провели учні групи № 5 ОКН (класний керівник – Гриневич Т.О.). 

 

 Приємною новиною для педпрацівників ліцею стало видання навчального 

посібника Мельниковича М.М. та Морозюка М.П. «Лабораторно-практичні роботи 

з будови та експлуатації сільськогосподарської техніки (трактори та автомобілі)».  

Матеріал посібника викладено до типових навчальних програм, державних стандартів з урахуванням 

впровадження нових технічних досягнень та прогресивних технологій в розвиток сільськогосподарської техніки. В ньому 

наведено  короткі теоретичні відомості про сучасні трактори та автомобілі, розглянуто будову і принципи дії основних 

вузлів, механізмів, агрегатів базових  моделей машин, уміщено три блоки ілюстрованих конструкційно-технологічних 

карток.  

Навчальний посібник стане в нагоді для учнів та педпрацівників професійно-технічних навчальних закладів. 

Вітаємо авторів посібника! 

       

 

28 січня 2014 року в актовому залі ліцею був проведений відкритий виховний захід, присвячений Дню 

пам"яті жертв подій біля Крут, - "Вони були першими". Присутні в залі хвилиною мовчання вшанували 

пам"ять загиблих студентів в бою під Крутами. Їх смерть для молодого покоління є символом патріотизму і 

жертовності у боротьбі за незалежну Україну. 

Учні декламували вірші, виконували пісні, присвячені цій тематиці. А насамкінець переглянули фільми 

"Бій під крутами" та "Пам"яті героїв Крут". 

Захід підготували та провели учні групи №7 слюсарів (кл.керівник Опалько С.А.) 

 

13 лютого 2014 року практичний психолог ліцею Бікус Анелія Володимирівна спільно із своїм колегою 

ВПУ-22 Твердою Іриною Леонідівною провели тренінг «Дозволь собі бути щасливим» для старост груп І-V курсів 

вищевказаного навчального закладу. Тренінг мав на меті розвиток в учнів почуття відповідальності за свої вчинки, свідомо керувати ними. 
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13 лютого 2014 року в актовому залі ліцею учнями групи № 21 електромонтерів під керівництвом майстра в/н 

Сафонова М.М. та класного керівника Савицького М.Д. був проведений виховний захід «Афганістан болить в моїй 

душі», під час якого глядачам розповіли про участь українських військових у бойових діях на території інших держав. 

На сцену буди запрошені майстри виробничого навчання ліцею – учасники бойових дій в Чехословаччині та 

Афганістані Цупріян Ю.Г. та Камзьол В.О., яким було вручено квіти. Також присутні передягнули документальний 

фільм про події 1979 – 1989 рр. в Демократичній Республіці Афганістан. 

 

 14 лютого 2014 року в ліцеї відкрито меморіальну дошку воїнам-афганцям, випускникам ліцею, які 

загинули під час виконання інтернаціонального обов’язку в Демократичній республіці Афганістан – Миланцю 

Степану Степановичу, Мінчуку Сергію Миколайовичу, Велімцю Миколі Адамовичу та 

Євгейчуку Віктору Мусійовичу. 

До присутніх звернувся Морозюк М.П., директор ліцею, який наголосив, що 

сьогоднішня подія – це внесок ліцею в увіковічення пам’яті тих людей, які з честю 

виконували свій обов’язок, давши присягу на вірність Батьківщині. Також цього дня до 

ліцею завітали Сухарева Т. А. – заступник голови Сарненської районної державної 

адміністрації, Драганчук М. М. – голова Сарненської районної ради, Євтушок С. М. – 

Сарненський міський голова, Радько Г. Г. – голова Сарненської спілки ветеранів 

Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів), які наголосили, що пам’ять про українських 

військових повинна жити вічно. Вони з честю виконували військовий обов’язок, хоча й 

заплатили за це високу ціну. На відкриття меморіальної дошки завітала й мати одного із 

загиблих – Велімець Ганна Василівна та воїни-афганці Сарненщини.  

Також цього дня в ліцеї відбувся традиційний шаховий турнір серед юнаків 

пам"яті воїнів-інтернаціоналістів, випускників ліцею, що загинули при виконанні 

інтернаціонального обов"язку, та з нагоди 25-річчя виводу радянських військ з Афганістану. Перше місце в цьому турнірі 

виборов учень нашого ліцею Близнюк Тарас, друге місце - Жученя Ігор, учень НВК "Школа-колегіум", третє місце - 

Броварець Олександр, учень ЗОШ №4 м.Сарни. 

 

24 лютого 2014 року підведено підсумки конкурсу малюнків до 200-річчя від дня народження Т.Г.Шевченка 

«Він буде жити вічно!». Переможцями конкурсу журі визнало: 

серед груп І курсу – роботу учнів групи № 23 Ел3 (автор – Опалько Ілля); 

серед груп ІІ курсу – роботу учнів групи № 6 ОКН3 (автори – Петровчук Вікторія, Сосюк Наталія); 

серед груп ІІІ курсу та груп з річним терміном навчання – роботу учнів групи № 7 Тр1 (автор – Клімцов 

Олексій). 

Вітаємо переможців! 
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Світлій пам’яті Захожого Олексія Сергійовича  

 (30.03.1940 р. – 06.03.2014 р.) 

  

Колектив працівників та учнів ДПТНЗ «Сарненський професійний аграрний ліцей» глибоко сумує з приводу 

передчасної смерті колишнього директора навчального закладу, відмінника освіти України, нагородженого орденом 

Трудового Червоного Прапора, медаллю «Ветеран праці», депутата Сарненської міської ради кількох скликань, 

одного з найкращих фахівців профтехосвіти Рівненщини – Захожого Олексія Сергійовича. 

Його професійні якості, особисті людські чесноти завжди викликали в усіх захоплення і повагу. Олексій 

Сергійович чверть століття очолював наш навчальний заклад (1981-2006 рр.). За час його керівництва було 

модернізовано навчально-матеріальну базу: побудовано два гуртожитки, відновлені їдальня та актова зала, 

підключено до газової котельні гуртожиток і навчальний корпус.  

Добрий, щемливий спомин про Олексія Сергійовича назавжди залишиться в наших серцях.  

Висловлюємо глибоке співчуття родині та близьким покійного.  

Хай Господь пошле йому Царство небесне і спокій душі. 

 

7 березня 2014 року учні ліцею взяли участь в урочистостях, присвячених вшануванню 200-ї річниці від дня 

народження Т.Г. Шевченка, що відбувались у м.Сарни. Також відвідали виставку "Вінок Кобзареві", що експонувалась в 

районному будинку культури. 

 

13 березня 2014 року в актовому залі ліцею проведено Шевченківське 

свято "Слово, пісня, дума  Кобзаря ви окраса й суть мого життя" членами 

гуртка літературної світлиці "Калинонька" під керівництвом Шевчук К.М. В ході свята декламувалися твори 

Т.Г. Шевченка та авторські твори. 

 

25 березня 2014 року робота «А ти, всевидящеє око» (до твору 

Т.Г. Шевченка «Юродивий») учня групи № 38 слюсарів Лисого Миколи 

здобула І місце за підсумками обласного етапу Всеукраїнського 

конкурсу декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва, 
присвяченого 200-річчю від дня народження Т.Г.Шевченка (номінація 

«Образотворче мистецтво»). Автор нагороджений дипломом І ступеня 

Навчально-методичного центру естетичного виховання учнів професійно-технічних навчальних закладів у 

Рівненській області. 

Вітаємо переможця! 

 

1 квітня 2014 року в районній бібліотеці був проведений захід "Ніч в бібліотеці". Головною метою проекту вихователя ліцею Киянко Л.С. було 

підняти інтерес до бібліотек, показати, що це не тільки місце для читання книг але й простір для проведення змістовного дозвілля. Першими глядачами 

були запрошені наші учні. Вони переглянули фільм до дня сміху "В спорте только девушки". 
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3 квітня 2014 року в ліцеї було проведено змагання з гирьового спорту. У ваговій категорії до 70-ти кг І місце виборов 

Калимон В. (38 група слюсарів), ІІ місце - Бохонько П. (145 група трактористів), ІІІ місце - Мовчун М. (146 група трактористів).  У 

ваговій категорії до 70-80 кг І місце виборов Забедюк А. (146 група трактористів), ІІ місце - Юрчик М. (39 група слюсарів), ІІІ місце 

- Потійчук А. (22 група електромонтерів). У ваговій категорії більше 80 кг найсильнішим виявився Мінін С. (12 група операторів 

комп"ютерного набору). 

Вітаємо переможців. 

 

10 квітня 2014 року, учні ліцею разом з бібліотекарем Белік О.Л., взяли участь у 

проведенні вечора-реквієму, присвяченому вшануванню пам’яті Небесної сотні, який 

проходив в центральній районній бібліотеці – “У нашій пам’яті вони назавжди 

залишились...”. Учні Боровець Олександр (7  слюсарів) та  Книш Ростислав (38 слюсарів),  

декламували вірші присвячені Небесній сотні “Вони боролися за нас”, “Під прапором стояли – під прапором й 

спочили...”. Метою було вшанувати пам’ять героїв небесної сотні, прищеплювати любов до Батьківщини, виховувати 

патріотичну свідомість, розвивати бажання стати гідними громадянами України. 

 

 

15 квітня 2014 року  учень нашого закладу Мельник Віталій здобув ІІІ місце в 

змаганнях з легкоатлетичного кросу в залік Спартакіади ПТНЗ Рівненської області з бігу на 1000м. серед юнаків . Слід 

відмітити, що наші учасники посіли четверте загальнокомандне місце.  

 

 

 

15 квітня 2014 року учні ліцею разом з бібліотекарем Белік О.Л.  відвідали виставу Рівненського академічного українського 

музично-драматичного театру «Сватання на Гончарівці» за твором Григорія Квітки-Основ’яненка в районом будинку культури. 

  

15 квітня 2014 року  в актовому залі ліцею було проведено відкриту виховну годину, присвячену традиціям 

святкування Великодня в Україні, яку підготували учні 12 групи операторів комп"ютерного набору на чолі з куратором 

Співак А.В. Метою виховної години було розширення знань учнів про традиції святкування Великодня, розкриття змісту 

свята та виховання любові до свого народу і традицій. В ході заходу учні переглянули відео про 

воскресіння Ісуса Христа, про українську писанку. Ознайомились з традиціями святкування 

Великодніх свят, прослухали прислів"я, прикмети, вірування, вірші, пов"язані з цим святом. 

 

16 квітня 2014 року практичний психолог ліцею Бікус А.В. разом з учнями ліцею 

організували акцію "Обміняй цигарку на цукерку". Проведена акція відзначилася добрим 

резонансом серед учнів, тому що була корисною та несла превентивний характер, а також розуміння 

складності проблеми тютюнопаління в українському соціумі загалом. 
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16 квітня 2014 року в актовому залі ліцею відбувся конкурс "Міс ліцею 2014". Конкурсантки мали змогу проявити себе в наступних конкурсах: 

"Візитна картка", "Інтерв"ю", "Світська вечірка", "Мій талант". За результатами журі визнало: 

- Міс ЧАРІВНІСТЬ - Кузенко Аліну, 

- Міс НІЖНІСТЬ та Міс ГЛЯДАЦЬКИХ СИМПАТІЙ - Антонюк Олександру, 

- Міс ТАЛАНТ - Яковець Іванну, 

- Міс ГРАЦІЯ - Виндюк Інну, 

- Перша ВІЦЕ-МІС - Щердан Людмилу, 

- Друга ВІЦЕ-МІС - Євтушок Марію, 

- МІС ЛІЦЕЮ 2014 - Дайнеко Наталію. 

Голова журі, директор ліцею Морозюк М.П., привітав учасниць, нагородив дипломами, стрічками, цінними 

подарунками та грошовими преміями. 

 

17 квітня  2014 року в ліцеї проведено День довкілля. Учнівський колектив протягом місяця квітня активно 

брав участь в акції "За чисте довкілля". Прибрані території, смітники, висаджені дерева, кущі, квіти. 

Також у переддень Великодніх свят учні групи № 38 Слюсарів з ремонту автомобілів ДПТНЗ “Сарненський 

професійний аграрний ліцей” під керівництвом старшого майстра Лохвича П.Ф. залучились до прибирання лісу біля 

Сарненської дослідної станції. Залучили і техніку ліцею. І як наслідок – з лісу вивезено біля 30 тон сміття, перекопані 

в’їзди до лісу, якими жителі району завозили побутові відходи. 

Учні ліцею зробили свій внесок у справу збереження довкілля. Ми знаємо, що прибирання навколо, стимулює 

очищення у собі. І в наших силах стати розумними господарями на своїй землі. 

 

 З 28 квітня 2014 року в ліцеї проводиться конкурс виробів декоративно-ужиткового мистецтва на тему "Знай і люби свій рідний край". 

       

 

29 квітня 2014 року у ДПТНЗ "Рівненський центр професійно-технічної освіти сервісу та дизайну" проведений 

обласний конкурс "Міс Профтехосвітяночка" серед учениць ПТНЗ. Учениця групи №6 ОКН Щербан Людмила 

продемонструвала свої здібності в конкурсах "Візитна картка", "Інтерв"ю", "Мій талант", "Дефіле у вечірній сукні" та 

отримала титул "Міс елегантність" 
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За результатами щорічного обласного рейтингу Державний професійно-технічний навчальний заклад „Сарненський професійний 

аграрний ліцей” визнано кращим серед професійно-технічних навчальних закладів області у 2013 році та нагороджено Почесною грамотою 

управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації (наказ № 112 від 24 лютого 2014 року). 

    

 

21-22 травня 2014 року команда ліцею «Молодь за майбутнє» виборола ІІІ місце у ІІ етапі щорічного 

Всеукраїнського фестивалю-конкурсу «Молодь обирає здоров’я» серед учнів професійно-технічних навчальних 

закладів та нагороджена Грамотою управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації, а учениця 

Сосюк Вікторія – І місце в конкурсі плакатів цього ж фестивалю. 

 

 

 

22 травня 2014 року в актовому залі ліцею відбувся звіт гуртка 

гармоністів під керівництвом Аврамишина В.Я. В програмі виступу глядачі 

мали змогу прослухати композиції з народних мелодій, а саме: 

1. Фантазія на народні мелодії "Горіла сосна", "Бандура" 

2. Російська народна мелодія "Коробейники" 

3. Віночок українських народних мелодій "Ой за гаєм", "Ой джигуне, джигуне", "Ой лопнув обруч". 

Основу репертуару гуртка гармоністів складають твори, написані на теми українських мелодій. Оскільки 

керівник гуртка має справу з самодіяльним колективом, який вимагає специфічного підходу до репетиційних 

занять, добираються твори, які відповідають особливостям музично-педагогічної діяльності колективу. 
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25 травня 2014 року посівом гречки (10Га) та посадкою капусти (0,5га) завершені весняно-польові роботи на навчальному господарстві ліцею. 

    

 

 

 

9 червня 2014 року колективу працівників ДПТНЗ «Сарненський професійний аграрний ліцей» вручена Подяка 

міського голови за краще утримання приміщення і території навчального закладу та з нагоди 129-ї річниці міста 

Сарни. 

 

 

 

 

 

13 червня 2014 року учні нашого закладу відправились в туристичний похід по маршруту Сарни - урочище 

"Трищава". В поході взяли участь 15 ліцеїстів. Під час походу проводились змагання зі встановлення намету на швидкість, 

змагання з футболу. Команда "Турист" була найвправнішою. 

 

 

 

 

25 червня 2014 року в актовому залі ліцею був проведений урочистий захід, присвячений 18-й 

річниці Конституції України "Я громадянин суверенної України", який підготували та провели учні 

групи №23 електромонтерів, під керівництвом класного керівника Дерпач В.В., та майстра в/н Радчука М.І. 

В ході заходу перед присутніми виступив директор ліцею Морозюк М.П., який привітав членів трудового 

колективу та учнів з державним святом. Хвилиною мовчання вшанували пам"ять воїнів, які загинули 

захищаючи свою державу. Було показано фрагменти відео "Мальовничі куточки України" а учні Степанюк 

Я. та Леснік Ф. виконали пісню з репертуару Кузьми Скрябіна "Моя Україна" 
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26 червня 2014 року в ліцеї відбулись урочистості з нагоди вручення випускникам навчального закладу 

дипломів кваліфікованого робітника та атестатів про повну загальну середню освіту "В добру путь, 

випускники!". На свято завітали гості Усик С.Б., виконуюча обов"язки голови Сарненської міської ради, Боротюк 

П.М., заступник начальника агропромислового сектору Сарненської РДА 

(голова екзаменаційної комісії), Шкіптан О.О., керуючий КБ "Приватбанк" та 

батьки випускників, які щиро привітали випускників з вагомою подією в 

їхньому житті, та побажали подальших успіхів у житті. 

Дипломи кваліфікованих робітників отримали 282 випускники, з них 111 

ще й атестат про здобуття повної загальної середньої освіти. 11 випускників 

отримали дипломи з відзнакою. За наказом про відзначення учнів та педагогів за 

підсумками навчально-виховної роботи у 2013-2014 навчальному році 43 учні отримали грамоти, подяки, грошові 

премії та цінні подарунки. А чотири педпрацівники - грамоти та свідоцтва про занесення в Книгу пошани ліцею. 

Від імені батьків голова батьківського комітету Лех Надія Іванівна подякувала працівникам ліцею за 

батьківську турботу та побажала випускникам щастя та успіхів у дорослому житті.  

 

3-5 липня 2014 року на базі нашого ліцею відбулася міжнародна науково-практична конференція «Природа Полісся: дослідження та 

охорона». Приурочили її 15-річчю Рівненського природного заповідника та 10-річчю Рамсарського угіддя «Торфово-болотний масив Переброди». 

Зустрічав гостей директор ліцею Микола Морозюк, який з гордістю повідав присутнім віхи становлення одного з найстаріших професійно-технічних 

закладів країни, де вже понад століття здобувають такі потрібні суспільству професії юнаки та дівчата. До того ж, 

за результатами щорічного обласного рейтингу ДПТНЗ «Сарненський професійний аграрний ліцей» визнали 

кращим в області у 2013 році, а його випускники успішно трудяться в багатьох галузях економіки країни. 

В конференції брали участь 168 представників України, Білорусі, Польщі та Словаччини зголосилися 

взяти в ній участь, з них 137 подали наукові праці до тематичного збірника, а 51 приїхали в Сарни, щоб 

безпосередньо представити свої доповіді для загального обговорення. Привітати шанованих гостей завітали й 

перший заступник начальника обласного управління лісового господарства Сергій Івашинюта та заступник 

директора департаменту екології та природних ресурсів ОДА Олександр Чабанюк. Впродовж трьох насичених 

різноманітними подіями днів учасники заходу не тільки плідно працювали, а й знайомилися з гостинними 

поліщуками та побували в чарівних, унікальних куточках заповідної зони.  

 

22 липня 2014 року склавши державну кваліфікаційну атестацію, здобули професії "Кухар" та "Кравець" 30 

слухачів курсів, більшість з яких є з багатодітних та соціально-незахищених сімей. Вони навчалися на базі Корпорації 

«Братерство без кордонів». Якість виконаних робіт засвідчила високу професійну підготовку випускників, їх вміння 

застосовувати набуті знання на практиці. 

Випускників привітали із закінченням курсу навчання Бричук Володимир Олексійович, інформаційний менеджер 

громадської, благодійної організації корпорація "Братерство без кордонів - Україна" м.Рівне, Морозюк Микола Петрович, 

директор ДПТНЗ "Сарненський професійний аграрний ліцей" та координатор корпорації "Братерство без кордонів" Хомич 

Володимир Пилипович. Вони побажали випускникам успіхів у реалізації їх мрій, щоб здобута професія була не лише 

фундаментом в їх житті, але й поштовхом для подальшого розвитку. 
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15 серпня 2014 року збиранням гречки завершився збір зернових на навчальному господарстві ліцею. Всього зібрано: жито - 42710 кг; третікале 

- 17330 кг; овес - 26840 кг; гречка - 8890 кг. 

 

15 серпня 2014 року в ліцеї  завершилась спільна акція "Допоможи українській армії", за кошти працівників 

ліцею відремонтована, введена в дію та відправлена в зону АТО артилерійська система «Гаубиця». Акція проводилась 

спільно із Сарненською військовою частиною А-0153. 

Дирекція ліцею дякує всім, хто долучився до акції та бажає успіхів нашим військовим у завершення 

антитерористичної операції. 

 

20 серпня 2014 року в ліцеї завершилась вступна компанія. Випускники шкіл складали вступні іспити з української 

мови, фізики та проходили співбесіди. Найбільше заяв подано на здобуття професії "Слюсар з ремонту автомобілів". В цей 

день директор ліцею Морозюк М.П. зустрівся з батьками вступників, розповів їм про ліцей, його матеріально-технічну базу, умови навчання, проживання 

та відпочинку учнів. 

 

1 вересня 2014 року в ліцеї відбулись урочистості з нагоди свята – Дня знань. Найтепліші слова  вітань та 

побажань прозвучали на адресу першокурсників від дирекції навчального закладу та гостей. Вони побажали учням та 

педагогічному колективу міцного здоров’я, творчих успіхів та нових здобутків у навчальному році. Заступник 

директора з навчальної роботи Власюк Тетяна Володимирівна оголосила наказ директора ліцею про підсумки за 

минулий навчальний рік. Учні були нагороджені подяками та  грошовими преміями. 

Цього дня була проведена акція «З Україною в серці». Синьо-жовта стрічка на грудях у кожного символізувала 

єдність, повагу до рідної держави. 

Після закінчення урочистостей був проведений Перший урок на теми «Україна – єдина країна». 

 

12 вересня 2014 року в ліцеї були проведені спортивні змагання до Дня фізкультури і спорту. В змаганнях взяли участь команди зі всіх груп 

ліцею. Найкращими виявились: 

- в підтягуванні: І місце - 43 група слюсарів, ІІ місце - 9 група слюсарів; ІІІ місце - 22 група електромонтерів; 

- в підніманні гир: І місце - 146 група трактористів; ІІ місце - 43 група слюсарів; ІІІ місце - 22 група електромонтерів; 

- армреслінг: І місце - 7 група слюсарів; ІІ місце - 42 група слюсарів; ІІІ місце - 8 група трактористів; 

- піднімання тулуба (дівчата): І місце - 7 група ОКН; ІІ місце - 6 група ОКН; ІІІ місце 13 група ОКН. 
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21 вересня 2014 року члени учнівського самоврядування та працівники ліцею брали участь у 

фольклорно-етнографічному святі «Поліська гостина» з нагоди 40-річчя Сарненського історико-

етнографічного музею та міжнародного дня Миру. 

Присутні на святі мали нагоду долучитися до благодійної ярмарки, навчитись традиційних поліських танців, 

відвідати ремеслове містечко, де народні майстри проводили майстер-класи, навчали бажаючих майстерності 

виготовлення неповторних виробів, оберегів, сувенірів. Всі заходи були спрямовані на 

збір коштів на підтримку наших бійців на Сході, які відстоюють незалежність 

України. 

Учні та працівники ліцею стали учасниками справжнього фольклорно-

етнографічного свята, під час якого аматорські групи району презентували традиційні 

поліські обрядодійства «від вересня до вересня». Різдво Пресвятої Богородиці, осінні 

гуляння, свято «Андрія Первозванного», Різдво Христове, «Юр’єва коса», «Свята Тройца», «Водіння куста», Івана Купала, 

жнива, весілля, повстанські та національно-патріотичні пісні. 

Закінчився захід флеш-мобом «Голуб миру» та Молитвою за Україну, під час якої звернулися до Пречистої 

Богородиці, аби послала довгожданий мир та спокій нашій державі.   

 

23 вересня 2014 року в актовому залі ліцею була проведена відкрита виховна година на тему "Пам"ять про 

минуле" до Дня партизанської слави України, яку підготували та провели учні групи №7ОКН (кл.керівник - О.І. 

Зелінський). Присутні в залі мали змогу розширити знання про партизанський рух в Україні та на Рівненщині у Другій 

Світовій війні. В ході заходу наводились історичні відомості, демонструвалось відео, декламувались вірші. Наприкінці 

виховної години викладачем було наголошено на необхідності бути готовими боронити 

свою Батьківщину та пам"ятати історію, адже народ, який не пам"ятає своєї історії, 

приречений на забуття. 

В цей же день в бібліотеці ліцею  було проведено виховну годину історичної 

пам’яті  «Бійці тихого фронту» присвячену Дню партизанської слави.  Виховну годину 

підготували та провели бібліотекар Співак А.В., вихователі Киянко Л.С. та Федорчук Т.М. та учні ліцею Червинський 

В.,  Антонюк О. Юсиненко С., Леончик В., Радкевич Р., Шинкар І..  Мета  виховної години – розширення знань учнів 

про партизанський рух в Україні та сприяння формуванню поваги до історичного минулого нашої Батьківщини. Під час 

виховної години учні слухали історичні дані про партизанський рук, вірші, перегляну відео присвячене партизанському 

руху в Україні та пом’янули хвилиною мовчання героїв партизанського руху. 

 

«Бібліотеки – це скарбниці всіх багатств людського духу» Г. Лейбніц.  

30 вересня 2014 року в бібліотеці ліцею було проведено виховну годину присвячену Всеукраїнському дню бібліотек.  Виховну годину провів 

бібліотекар разом з  учнем 146 Тр Забедюком  Антоном  та ученицею  7 ОКН Антонюк Олександрою. Присутні мали змогу розширити знання про книги, 

бібліотеки.  Під час виховної години учні дізнались про походження бібліотеки, про перші книги, відомих бібліотекарів та послухали вислови, вірші про 

бібліотеку.  А ще поцікавились у присутніх які книги вони читають. 
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02 жовтня 2014 року в актовому залі ліцею відбулися урочистості з нагоди Дня працівників освіти та Дня 

працівників професійно-технічної освіти України. Присутніх в залі привітав виконуючий обов’язки директора ліцею 

Мельникович М.М., який зауважив, що дев’яносто дев’ять працівників  ліцею спільними зусиллями примножують 

традиції нашого навчального закладу. І про яку б сферу діяльності не йшла мова: адміністративну, навчально-виховну, 

обслуговування приміщень, організацію харчування чи медичне обслуговування – всюди є яскраві приклади 

самовідданої праці наших колег, які роблять спільну справу –  навчають та виховують учнів - майбутнє нашої держави 

та подякував за любов до своєї професії, за працю з душею, за вірність своєму професійному обов’язку. 

Працівникам ліцею були вручені відомчі та ліцейні нагороди. 

Присутні в залі переглянули святковий концерт. 

 

03 жовтня 2014 року завершено осінньо-польові роботи на навчальному господарстві ліцею. Посіяли: жито озиме – 26 га, тритикале – 10 га, 

ячмінь озимий – 9 га. 

Сподіваємося на гарний урожай! 

 

04 жовтня 2014 року працівники ліцею брали участь у  сільськогосподарському ярмарку, який проводився в м. Рівне на вул.. Набережній. Вони 

реалізували продукцію, вирощену на навчальному господарстві ліцеї: жито, тритикале, гречку, овес та капусту. А також надавали поради гостям ярмарку 

щодо вирощування цих культур в умовах регіону. 

 

З 06 по 10 жовтня 2014 року в ліцеї проводився предметний тиждень з історії та географії, який мав на меті закріпити набуті учнями знання, 

отримані упродовж вивчення історії та географії; сприяти розвитку логічного мислення учнів, формувати позитивне ставлення до подій минулого, 

спонукати учнів до поглибленого вивчення історії та географії. 

Предметний тиждень включав наступні заходи: 

06.10.2014 р. (понеділок) – в рамках роботи предметного гуртка учні ліцею Антонюк Олександра (7ОКН), 

Василевич Олександр (147 Тр), Рожко Сергій (147 Тр) підготували та продемонстрували створені ними презентації 

на тему: «Глобальні проблеми людства». 

07.10.2014 р. (вівторок) – проведено відеолекторій «Друга світова війна». 

08.10.2014 р. (середа) – учні ліцею переглянули документальний фільм «Невідомий Освенцім», а члени 

гуртка «Історія рідного краю» присутніх із історією визволення України від німецьких загарбників. 

09.10.2014 р. (четвер) – в рамках предметного тижня проведено відкритий виховний захід 

«Інтелектуальний турнір», в якому брали участь команди груп № 8 Сл та 23 Ел. 

Турнір складався з трьох етапів. На першому з них кожна команда повинна була дати миттєві відповіді на 

питання з історії та географії. Другий етап – «Конкурс капітанів»: за перемогу команди боролися її керівники, які 

показали свої знання з географії, виконуючи завдання, які передбачали роботу із політичною картою світу. 

Завдання третього етапу – практичне, яке полягало у розв’язанні задач.  Крім того, в конкурсі активну участь 

приймали глядачі, які у перервах між турами конкурсу своїми правильними відповідями додавали балів на рахунок улюбленої команди. У турнірі 

перемогла команда групи № 23 Ел. 

10.10.2014 р. (п’ятниця) – підведені підсумки предметного тижня, вручені подарунки найактивнішим учням. 
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15 жовтня 2014 року в ліцеї була проведена чергова звітно-виборна конференція учнівського самоврядування з порядком денним: звіт голови 

ради учнівського самоврядування, обрання голови та членів ради учнівського самоврядування. Відкритим голосуванням одноголосно головою ради 

учнівського самоврядування було обрано Шимчук Софію, ученицю групи №7 ОКН, її заступником - Антонюк Олександру, ученицю групи №7 ОКН. 

В ході конференції були обговорені завдання на поточний навчальний рік. 

 

 

5 листопада 2014 року в якості експерта-консультанта Микола Максимович Мельникович, заступник директора 

з НВР, брав участь у засіданні робочої групи експертів-консультантів Всеукраїнського конкурсу фахової 

майстерності серед учнів ПТНЗ з професії "Слюсар з ремонту с/г машин та устаткування", яке проводилось у 

вищому професійному училищі №34 м.Виноградів, Закарпатської області. Учасники робочої групи визначили порядок 

проведення всеукраїнського конкурсу, висловили пропозиції щодо змісту теоретичних та практичних завдань, розглянули 

критерії їх оцінювання а також обговорили ряд організаційних питань. 

 

 

11 листопада 2014 року в бібліотеці ліцею вихователь Киянко Л.С. та бібліотекар  Співак А.В. провели для 

учнів виховну годину «Плекаймо свою мову», присвячену Дню української писемності та мови.  Метою виховного 

заходу було ознайомити учнів з історією Дня української писемності та мови, формування розуміння того, що 

українська мова - наш скарб, без якого не може існувати ні народ, ні Україна як держава, сприяти розширенню 

знань про красу і багатство української мови. Під час заходу наводились історичні дані про  українську мову, вірші 

та пісні про рідну мову. Викладач української мови Шевчук К.М. привітала всіх присутніх зі святом. А на 

завершення вихователь Киянко Л.С. прочитала вірш «Солдат» Сарненської поетеси Надії Михайлівни 

Свищевської, який присвячений солдатам, які перебувають в зоні АТО відстоюючи нашу незалежність. 

Цього ж дня в актовому залі ліцею проводився відкритий виховний захід до Дня української мови та 

писемності, який підготували члени літературної світлиці "Калинонька" разом із представниками Сарненської 

районної бібліотеки. Зі сцени звучали вірші та пісні про мову.  

 

13 листопада 2014 року в бібліотеці ліцею практичним психологом Бікус А.В. проведено заняття з 

елементами тренінгу для учнів "Толерантне ставлення один до одного". Метою заняття було ознайомити 

учнів з поняттями "толерантність", "емпатія", "бар"єри спілкування"; набути навичок розуміння і прийняття 

близьких людей, їхнього внутрішнього світу; поглибити процеси саморозкриття, самоаналізу і подолання 

психологічних бар"єрів; закріпити довірчий стиль спілкування у групі. 
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18 листопада 2014 року в актовому залі ліцею була проведена відкрита виховна година до Дня працівників сільського господарства України 

на тему "Його величність - хліб". Захід підготували та провели учні груп №8 трактористів та № 13 ОКН під керівництвом викладача Шапірко О.Б. 

Присутні в залі ознайомились з історією вирощування хліба, народними традиціями, пов"язаними з хлібом. У виконанні учнів звучали пісні та поезії. 

Директор ліцею Морозюк М.П. привітав працівників та учнів ліцею зі святом. 

    

 

20 листопада 2014 року на території навчального полігону учнями ліцею висаджена алея фруктових дерев на 

честь героїв АТО. 

 Доречно відмітити, що в ліцеї постійно проводяться акції на підтримку воїнів, які перебувають в зоні АТО: 

· Допоможи українській армії; 

· Захиснику України; 

· Тепло сердець заради миру, заради України; 

· Допомога дітям півдня та сходу України «Якщо не ми, то хто?», під час яких були зібрані кошти та переданні 

волонтерам. 

Так, 15 серпня 2014 року в ліцеї було завершено акцію "Допоможи українській армії", за кошти працівників 

ліцею (11260 грн.) відремонтована, введена в дію та відправлена в зону АТО артилерійська система «Гаубиця».  

Працівники ліцею продовжують збирати та відправляти для воїнів АТО допомогу: теплі речі продукти 

харчування. До акції долучились і учні навчального закладу. Вони разом з працівниками підготували для захисників 

рідної землі частину вирощеної на навчальному господарстві продукції: капусту (частину її заквасили та запекли), 

картоплю, моркву, гречку; зібрали яблука. Підготовили для відвантаження в зону АТО консервацію (помідори, огірки, 

соки, сало, гриби, варення), а також швейні вироби (рукавиці, штани, куртки, спідню білизну). Відправлено 41 пакет з 

теплими речами для учасників АТО. Заготовляли дрова. Родині працівника ліцею Власюка С.В., який є воїном 

батальйону «Горинь», для потреб господарства виділили солому та впродовж трьох 

місяців йому було виплачено матеріальну допомогу в сумі двох посадових окладів.  

5 сім’ям, чоловіки яких воюють в зоні АТО, надано безкоштовно транспорт 

для привезення палива. 

В ліцеї постійно діє скринька зі збору коштів для учасників АТО, а також 

продовжується збір теплих речей та продуктів харчування. 

 

21 листопада 2014 року в рамках заходів, приурочених до річниці майдану, працівники та учні ліцею брали 

участь у відкритті та освяченні пам"ятника героям Небесної сотні та бійцям АТО у Парку героїв Майдану. 
Люди живуть доти, доки живе пам"ять про них. Пам"ятаймо про героїв. 
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28 листопада 2014 року в ліцеї проводились батьківські збори, на яких розглядались питання: 

1. Про фінансово-виробничу та навчально-виховну діяльність ліцею. (Морозюк Микола Петрович, директор ліцею) 

2. Про підготовку водіїв у навчальному закладі. (Мельникович Микола Максимович, заступник  директора з НВР) 

3. Звіт піклувальної ради про використання коштів. (Дударик Сергій Валентинович, голова Піклувальної ради) 

 

05 грудня 2014 року в ліцеї з нагоди Дня української армії проводились 

урочистості та фінал конкурсу «Нумо, хлопці», в якому зустрілися найсильніші 

юнаки ліцею: Росоха Віктор, учень групи № 24 Ел, Захожий Анатолій, учень групи № 7 

Сл, Забедюк Антон, учень групи № 146 Тр та Шинкар Сергій, учень групи № 145 Тр. Вони змагалися у 5 конкурсах: 

«Теоретичний», «Вдягання протигаза», «Стрільба по повітряних кульках», «Армреслінг», «Поштовх штанги 40 кг». В 

результаті запеклої боротьби перемогу здобув Росоха Віктор, ІІ місце – Захожий Анатолій, ІІІ – Забедюк Антон. 

В перерві між змаганнями присутні в залі мали змогу прослухати патріотичні пісні у виконанні учнів 

вокального гуртка "Краяночка" та поспілкуватись з учасником АТО Власюком С.В., працівником ліцею, який нині 

перебуває у короткотривалій відпустці. 

 

За підсумками обласного огляду-конкурсу на кращий учнівський гуртожиток професійно-технічних навчальних закладів гуртожиток 

ліцею виборов І місце, набравши 347 балів із 350 можливих. 

       

 

15 грудня 2014 року учні групи № 7 Ел під керівництвом майстра виробничого навчання Цупріяна Ю.Г. завершили виготовлення міні-

буржуйок для бійців батальйону територіальної оборони «Горинь», які перебувають в Донецькій області. Частина виробів була вручена молодшому 

сержанту, командиру відділення 30-ї штурмової бригади, працівнику ліцею Власюку Сергію Віталійовичу, який перебуває в короткотривалій відпустці.  
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З 01 по 18 грудня 2014 року в ліцеї проведені акції на підтримку українських військових. Так, в рамках акції 

«Допоможемо воїну АТО» працівники ліцею, учні та їх батьки зібрали продукти харчування, теплий одяг для 

військових, які перебувають у зоні АТО.  

Щоб привітати військових на сході України,  учні ліцею брали участь в акціях «Прийміть новорічні вітання», 

«Прийміть новорічні вітання, воїни АТО» та, зібравши кошти, придбали солодощі, які відправили разом зі своїми 

листами. 

Для допомоги Будинку малюка та вихованців будинків-інтернатів, які перебувають у Донецькій області і 

потребують допомоги, учні ліцею в рамках акцій «Допоможи дитині інтернату» та «Допоможемо будинку  малюка» 

зібрали теплий одяг, засоби гігієни, продукти харчування, солодощі.  Активну участь у акціях брали родини 

викладачів Гриневичів та сім’я Дебелого Олександра та Марини, учнів групи № 7 слюсарів з ремонту автомобілів та 

групи № 8 операторів комп’ютерного набору.  

Свою допомогу учні ліцею передали через волонтера Ратич Ольгу Арсентіївну. 

 

19 грудня 2014 року актив учнівського самоврядування на чолі із головою Шимчук Софією та 

координатором Власюк Тетяною Володимирівною відвідали Чудельську спеціалізовану загальноосвітньої школу-

інтернат №1 І-ІІ ступенів Рівненської обласної ради, де привітали дітей з святом Миколи Чудотворця, виступили із 

колядками та щедрівками та пригостили дітей солодощами. 

Діти інтернату подарували директору ліцею Морозюку М.П. виготовлений власноруч оберіг – ляльку-

мотанку. 

 

26 грудня 2014 року в актовому залі ліцею відбулося новорічне 

свято. Колективи педагогів та учнів ліцею привітав директор – Морозюк М.П., побажав всім здоров’я, щастя та успів у 

новому році. В програмі свята виступили педагоги ліцею, призери обласного фестивалю-конкурсу колядок та щедрівок 

«Віфлеємська зірка», учні гуртожитку. Також було проведено конкурс колядок та щедрівок, в якому І місце здобули учні 

груп  № 6 ОКН та № 146 Тр, ІІ місце – учні груп № 8 ОКН та № 13 ОКН, ІІІ місце – учні груп № 8 Тр, 41 Сл, 43 Сл. Всі 

учасники дійства отримали солодкі подарунки. 

 

30 грудня 2014 року слухачі групи № 52 склали внутрішні іспити з правил дорожнього руху, безпеки руху та 

практичного водіння автомототранспортних засобів категорії «А», «В». Результати екзамену показали, що слухачі отримали знання, які 

відповідають кваліфікаційним вимогам. 

  

22 січня 2015 року в ліцеї  проведено урочистий захід Дня Соборності та Свободи України, який 

підготували учні групи № 22 Ел3 під керівництвом викладача Кушнір Г.О. та майстра в/н Камзьола В.О. Свято 

розпочалось виносом Державного Прапора та виконанням Державного Гімну. Для присутніх учнів ведучі 

розповіли про День Соборності та  формування Української держави.  

Під час свята лунали пісні про Україну, присутні переглянули відеофрагменти про непереборний потяг до 

волі і незалежності та свободи України як самостійної єдиної держави.  

До урочистостей в бібліотеці оформлена книжкова виставка, присвячена Дню Соборності та Свободи 

України. 
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3 лютого 2015 року в бібліотеці ліцею проведено виховну годину присвячену 70-річчю від Дня визволення 

Рівненщини від німецько-фашистських загарбників  «Вічна слава солдату – герою, і солдату без нагород. Хто 

загинув хоробро від бою, захищаючи рідний народ». 
А з 25 січня в бібліотеці експонується тематична виставка, присвячена 70-річчю від Дня визволення Рівненщини 

від німецько-фашистських загарбників. 

 

 

З 9 до 15 лютого 2015 року у виставковій залі ліцею триває конкурс 

плакатів та малюнків до Дня св. Валентина  «Завжди любіть одне одного усією 

душею». Переможцями конкурсу журі визнало: 

серед груп І курсу  - робота «Кохання» Сірка Романа, учня групи  № 9 Сл3;  

серед груп ІІ курсу  - робота «З Днем закоханих» Опалька Іллі, учня групи № 23 Ел3; 

серед груп ІІІ курсу  - робота «З Днем святого Валентина» Плиски Миколи, учня групи № 7 Сл3. 

Вітаємо переможців! 

 

 

 

10 лютого 2015 року в актовому залі ліцею відбувся виховний захід до Дня святого Валентина «Кохання з першого 

погляду», в  якому взяли участь 4 пари учасників. За результатами проведених конкурсів журі визначило переможцями Шимчук 

Софію та Плиску Миколу, учнів ІІІ курсу. 

Вітаємо переможців! 

 

 

 
12 лютого 2015 року в актовому залі ліцею проводився відкритий виховний захід "Чужа війна"  до Дня вшанування учасників 

бойових дій на територіях інших держав. В ході заходу перед присутніми виступили воїни-інтернаціоналісти, працівники ліцею, Цупріян 

Ю.Г., Камзьол В.О., Гаврильчик В.О., які поділилися своїми спогадами. Були показані фрагменти 

документальних фільмів про події Афганської війни. Учні виконали патріотичні пісні, декламували поезії. Захід 

супроводжувався презентацією "Чужа війна". 

 


