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З 16 лютого до 22 лютого 2015 року в ліцеї проводився тиждень підготовки операторів комп’ютерного 

набору. 
- 16 лютого була проведена інтелектуальна-гра «Перший мегабайт» серед учнів груп для виявлення кращих 

знавців з предмета «Електронні таблиці». 

- 17 лютого учні груп 8ОКН3 та 7ОКН3 виготовили та презентували стінгазету «У світі оператора комп’ютерного 

набору».  

- 18 лютого в групі 7ОКН3 було проведене змагання на правильне та якісне виконання практичного завдання по 

набору інформації в MS Word, та вирішення теоретичних завдань. 

- 19 лютого в актовому залі була провеедена інтелектуальна гра «Найрозумніший». Змагалися учні груп №7ОКН3 

та №8ОКН3. Перемогу здобула Журбицька Олена (7 ОКН). 

 

 

17 лютого  2015 року склавши державну кваліфікаційну атестацію, здобули професії "Кухар" та "Кравець" 59 

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 Богданець Микола Петрович, директор обласної громадської 

благодійної організації "Братерство без кордонів", 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. 

 

 

20 лютого 2015 року учні та працівники ліцею брали участь у мітингу-реквієм у парку Героїв Майдану, де вшанували пам’ять героїв Небесної Сотні, 

поклали квіти до пам’ятника героям Небесної сотні та бійцям АТО. 

 

 

20 лютого 2015 року, за підсумками обласного рейтингу ПТНЗ наш навчальний заклад отримав Подяку управління освіти і науки Рівненської обласної 

державної адміністрації за високі рейтингові показники роботи у 2014 році. 

 

 

24 лютого 2015 року, в рамках четвертої Спартакіади серед навчальних закладів м.Сарни відбулися змагання з 

армреслінгу. Команда ліцею показала непоганий результат. У ваговій категорії до 60 кілограм перемогу здобув Мельник 

Юрій, учень групи №7ОКН. Загалом команда ліцею виборола ІІІ загальнокомандне місце.  

 

 

24 лютого 2015 року в актовому залі ліцею був проведений відкритий виховних захід до Міжнародного дня 

рідної мови, який підготували учні групи № 8 ОКН, члени гуртка «Калинонька». Присутні в залі слухали вірші та пісні про 

рідну мову, а також переглянули відео "Мова калинова".  
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Напередодні Міжнародного дня захисту прав жінок та Миру в ліцеї проводився турнір з настільного тенісу серед 

працівників та учнів ліцею. В змаганнях брали участь 5 команд: "Майстри в/н", "Учні", "Викладачі", "Адміністрація" та 

"Адміністративно-господарська частина". В запеклій боротьбі перемогу здобула команда майстрів виробничого навчання, другою ж 

була команда учнів. 

 

 

10 березня  2015 року в бібліотеці ліцею було проведено літературну годину 

присвячену українському поету, художнику Т. Г. Шевченку «Тарас Шевченко… 

Геній, мислитель, пророк. Людина незвичайної долі й незвичного таланту, що 

здобула світову славу».  
Також з 10 березня пропонується увазі тематична виставка до Дня народження Кобзаря. 

 

 

12 березня  2015 року в актовому залі ліцею був проведений захід, 

присвячений 201-й річниці від Дня народження Т.Г. Шевченка, який підготували 

учні гуртка "Калинонька" під керівництвом викладача Ковальчук К.П. Вони 

виступили перед глядачами з літературно-художньою композицією "Вічний у пам'яті 

народній". Учні декламували твори Великого Кобзаря та переглянули відео "Заповіт" та "Шевченко у нашому сучасному житті".  

 

 

 

16 березня 2015 року в ліцеї проведено перший етап Всеукраїнського конкурсу фахової майстерності серед учнів ліцею з 

професії "Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування". За підсумками теоретичного та практичного турів 

конкурсу найбільшу кількість балів набрав учень групи №145 Михаревич Юрій. Він буде брати участь в ІІ етапі конкурсу, який 

проводитиметься на базі ВПУ №24 м.Корець.  

Вітаємо переможця та бажаємо успіхів у наступних етапах конкурсу.  

 

 

18 березня 2015 року директор ліцею Морозюк М.П. вручив Диплом І ступеня 

управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації та Сертифікат переможця ІІІ етапу XIV 

Всеукраїнського конкурсу  учнівської творчості «Об’єднаймося ж, брати мої» (номінація «Історія України і державотворення»), 

присвяченого Шевченківським дням Антонюк Олександрі, учениці групи № 7 операторів комп’ютерного набору та Грамоту 

викладачу Сахненко Л.М., за підготовку переможця конкурсу.  
 

 

 

18 березня 2015 року в бібліотеці ліцею спільно із представниками Сарненської 

центральної районної бібліотеки проведено літературний вечір «О скільки слів і скільки снів 

мені наснилось», присвячений 85 річниці від дня народження Ліни Василівни Костенко. Учні ліцею відобразили образи Ліни 

Костенко, долі, музи, а ведуча заходу гортала сторінки життєвого та творчого шляху письменниці, поетеси.  
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18 березня 2015 року в актовому залі ліцею проведений відкритий захід в рамках предметного тижня з "Правил 

дорожнього руху" та "Основ безпеки дорожнього руху". В програмі заходу була розминка (питання - відповіді), показані 

презентації на теми "Найперші в світі дорожньо-транспортні пригоди", "Історія появи світлофорів", "Історія створення 

першого автомобіля". Показаний фільм про українські броньовані автомобілі. Захід підготували та провели учні груп №7 Ел 

та №7 ОКН під керівництвом викладачів Євтушка М.П. та Гриневича О.І.  
 

 

19 березня 2015 року в ліцеї підведено підсумки конкурсу малюнків за 

творами Т.Г. Шевченка «Тарас Шевченко вічно живий у пам’яті народу». 

Переможцями конкурсу журі визначило: 

І місце – робота «Мені тринадцятий минало…» Захарчука Дем’яна, учня 

групи № 24 Ел3; 

ІІ місце – роботи «Борітеся – поборете!» Опалька Іллі, учня групи № 24 

Ел3 та  «На панщині пшеницю жала» Нестерчук Надії, учениці групи № 6 ОКН3;  
ІІІ місце – роботи Сірка Романа, учня групи № 9 Сл3, Мельника Сергія, учня групи № 8 Сл3, Мельника Дениса «Мені 

тринадцятий минало…» учня групи № 146 Тр3. 

Вітаємо переможців! 

 

 

 

19 березня 2015 року  в ліцеї проведено  традиційний конкурс «Міс ліцею»,  в якому брали участь сім чарівних 

учениць. Вони змагались у конкурсах «Дефіле в українському національному одязі», «Візитна картка», «Мій талант», 

«Дефіле у вечірніх сукнях». За підсумками конкурсу володаркою титулу «Міс ліцею – 2015» стала Виндюк Інна, учениця 

групи № 6 операторів комп'ютерного набору. «Міс загадковість» стала Антонюк Олександра,учениця групи № 7 ОКН3, 

«Міс привабливість» – Камнева Інна, учениця групи № 8 ОКН3, «Міс ніжність» – Паньковець Лілія, учениця групи № 8 

ОКН3, «Міс скромність» – Паньковець Катерина, учениця групи № 24 Ел3, «Міс чарівність» – Орловська Наталія, 

учениця групи № 13 ОКН1, а «Міс глядацьких симпатій»,за підсумками голосування глядачів, стала Симончук Вікторія, 

учениця групи № 7 ОКН3. Голова журі, директор ліцею Морозюк М.П., вручив учасницям конкурсу Грамоти, пам’ятні 

стрічки, солодощі та квіти. 

 

 

 

24 березня 2015 року в ліцеї проведено перший етап Всеукраїнського конкурсу фахової майстерності серед 

учнів ліцею з професії "Водій автотранспортних засобів категорії "С". За підсумками теоретичного та практичного 

турів конкурсу найбільшу кількість балів набрав учень групи №8 трактористів-машиністів сільськогосподарського 

виробництва Котяш Микола. Він буде брати участь в ІІ етапі конкурсу, який проводитиметься на базі Радивиліського 

професійного ліцею.  

Вітаємо переможця та бажаємо успіхів у наступних етапах конкурсу.  
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31 березня 2015 року підведено підсумки конкурсу декоративно-ужиткового мистецтва "Знай і люби свій 

край". Переможцями журі визначило: 

 1-й курс - Дебера Марина (картина "Божа мати", вишитий рушник); 

3-й курс - Круглик Марія ("Червона калина", художня вишивка); 

Групи річників - Орловська Олена ("Хустина", в'язання гачком). 

Вітаємо переможців. 

 

 

31 березня 2015 року в бібліотеці ліцею відбулася година історичного 

портрету "Пам'ятаймо чиї ми сини! Пам'ятаймо що ми з України!" до 420-ї 

річниці від дня народження гетьмана України Богдана Хмельницького.  Захід 

підготовила та провела вихователь гуртожитку Киянко Л.С. Разом з учнями гортали сторінки життя та діяльності великого воїна, 

дипломата та політика. 

 

 

З 01 по 30 квітня 2015 року в ліцеї оголошено місячник здорового способу життя. 

І етап (ліцейний) фестиваль-конкурс «Молодь обирає здоров’я». В програмі місячника буде проведено: 

· зустріч з лікарем; 

· відео-лекторій; 

· демонстрація та обговорення художньо-документального фільму «Чорно-біле кіно»; 

· фестиваль-конкурс груп ліцею (за графіком з 15 по 29 квітня); 

· конкурс малюнків; 

· відкрита класна година. 

 

 

02 квітня 2015 року в актовому залі ліцею був проведений відкритий захід в рамках предметного тижня з 

електроспецтехнології, який підготували учні груп №24 та№7 електромонтерів під керівництвом викладачів Савицького 

М.Д. та Крилова А.І. Ведучі заходу Прозапас М. та Паньковець К. розповіли про історію розвитку електрики, її 

використання та властивості. У віршовій формі були представлені електричні закони. Увагу присутніх було зосереджено 

на альтернативних джерелах електроенергії, ощадливому її використанні. Йшла мова про електробезпеку та 

демонструвались відеоматеріали "Сонячні електростанції" та мультфільм "Електробезпека електромонтера на робочому 

місці" 

 

 

02 квітня 2015 року в бібліотеці ліцею відбулася гуморина до 85-річчя 

від дня народження рівненського гумориста Ростислава Тимофійовича 

Солоневського "Жартам смуток - не завада", яку підготували та провели 

вихователь Киянко Л.С. та учні гуртожитку. На вечорі учні читали гуморески Солоневського а ведучі гортали сторінки життя 

гумориста.  
 

 

02 квітня 2015 року викладач математики Гриневич Т.О. брала участь в обласній методсекції викладачів 

математики, яка проводилась на базі НМЦ ПТО в Рівненській області за темою "Формування професійної та методичної 

майстерності викладачів математики професійно-технічних навчальних закладів, як основи підвищення рівня підготовки 
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кваліфікованих робітників", де презентувала матеріали власного досвіду роботи "Активізація принципу професійної спрямованості навчання при викладанні математики 

у ПТНЗ аграрного профілю". Учасники секції переглянули фрагменти уроків викладача та мультимедійну презентацію з теми. Високо  оцінили матеріали з досвіду 

роботи, схвалили та рекомендували для використання у ПТНЗ області.  
 

 

07 квітня 2015 року в бібліотеці ліцею було проведено виховну годину до Всесвітнього дня здоров’я «Молодь обирає здоров’я». Під час виступу учні 

закликали до здорового способу життя, проводили антирекламу тютюнопаління, алкоголю, наркотиків. Демонстрували плакати та малюнки до теми «Здоров’я». 

 

 

 13 квітня 2015 року стихія  небувалої сили зливою із сильним вітром та градом завдала збитків спорудам ліцею: 

пошкоджено дахи будівель, дерева,  накриття для зберігання техніки. Працівники ліцею розпочали негайне відновлення 

пошкодженого майна.  
 

 

14 квітня 2015 року в актовому залі ліцею учнями групи №13 ОКН під керівництвом викладача Шеруди В.М. та 

медичного працівника закладу Сороки Ю.В. проведена відкрита виховна година на тему: "Здоровий спосіб життя", на якій 

учні ознайомилися з негативними наслідками вживання алкоголю, наркотиків та тютюну. Переглянули відеофрагменти фільмів 

на дану тематику. Захід сприяв формуванню уявлення молоді про здоровий спосіб життя. 

 

16 квітня 2015 року до Міжнародного дня визволення в’язнів фашистських таборів проведено відкриту виховну 

годину «Відібране життя», яку відвідало 120 учнів ліцею. А 20 квітня 2015 року упорядковано місце поховання жертв 

нацистських переслідувань у м. Сарни.  
 

 

 

23 квітня 2015 року  в залік Спартакіади ПТНЗ Рівненської області відбулися змагання з легкоатлетичного кросу серед 

юнаків. Команда ліцею в цих змаганнях здобула третє місце. вітаємо призерів. 

 

 

23 квітня 2015 року  в ліцеї проведено День цивільного захисту, в рамках якого відбулося навчальна евакуація 

учасників навчального процесу. У виставковому залі організовано виставку захисних засобів органів дихання та дозиметричних 

приладів. Проведено змагання із вдягання протигазу на час, перенесення постраждалого на медичних носилках, накладання 

пов’язок. 

Також цього дня в актовому залі ліцею був проведений відкритий  виховний захід 

до 29 річниці Чорнобильської катастрофи «Чорнобиль не має минулого часу», який 

підготували учні групи № 23 Ел3 під керівництвом викладача Панько І.М. та майстра в/н 

Радчука М.І.Присутнім в залі розповіли про причини та наслідки аварії на ЧАЕС, заходи  

щодо подолання її наслідків  та перспективи соціально-економічного розвитку забруднених 

територій. 

 

 

24 квітня 2015 року  учні ліцею брали участь у мітингу-реквієм з нагоди 29-х роковин Чорнобильської катастрофи, який 

відбувався в міському парку "Залізничник" біля пам"ятного знаку жертв аварії на ЧАЕС.  
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27 квітня 2015 року вихователями гуртожитку Власюк Т.В., Давидюк Н.В. був проведений вечір духовності і 

мистецтва «Писанка мальована», відвідавши який учні дізналися про традиції українського писанкарства, значення малюнків і 

символів та способи виготовлення писанок.  
Цього ж дня в бібліотеці ліцею відбувся урок-реквієм "Чорнобиль - загублений світ". Вихователь Киянко Л.С., ведуча 

заходу, ще раз нагадала про страшну трагедію 1986 року, а також учні мали змогу переглянути відео: "Радіаційні стануть 

небеса". 

 

 

В ліцеї проведені заходи щодо відзначення 200-річчя від дня народження 

Михайла Вербицького та 150-ї річниці першого публічного виконання Державного 

Гімну. В нашому навчальному закладі Державний Гімн України виконують всі учні та 

педагогічний колектив перед початком загальноліцейної лінійки, кожного виховного заходу, на початку уроку з предмета 

«Захист Вітчизни».  

20 квітня викладачем Ковальчук К.П. проведений урок з предмета «Художня культура» на тему «Народна музика ХІХ 

ст. Життєвий і творчий шлях М. Вербицького. Історія створення твору «Ще не вмерла Україна» та його перше публічне 

виконання». 

22 квітня проведена урочиста лінійка присвячена ювілейним датам. 

 

 

До 70-річчя Перемоги над нацизмом у Європі в ліцеї проводились наступні заходи: 

 05 травня 2015 року в навчальних групах проведені класні години, на яких учням розповіли про історію стята, зміни у 

святкуванні Дня Перемоги, про зміст символу червоного маку, який виготовила кожна група. 

Цього дня учні ліцею упорядкували могилу учасника Другої світової війни – колишнього працівника ліцею Сибірцева 

Петра Тихоновича. 

06 травня 2015 року учні та працівники ліцею відвідали учасників бойових дій та привітали із 70-річчям Перемоги 
Байду Марію Терентіївну, Бурлакову Ксенію Олександрівну, Валька Івана Анксентійовича, Галету Івана Петровича, Івашина 

Павла Андрійовича, Перестороніна Костянтина Васильовича, Юрчука Наума Мусійовича. 

Учні подарували ветеранам червоні маки, як символ свята і вручили квіти. 

06 травня 2015 року до 70-річчя Перемоги над нацизмом у Європі  в ліцеї 

проведені змагання серед юнаків з гирьового спорту, перемогу в яких здобув Савчук 

Павло, учень групи № 42 Сл1, ІІ місце виборов Мельник Андрій, учень групи № 8 Тр1, третє 

– Мовчун Микола, учень групи № 146 Тр3. 

Також цього дня відбулися змагання зі швидких шашок серед жіночих команд учнів та працівників ліцею. Перемогу 

здобула команда адміністрації ліцею: Босюк Любов Анастасівна та Новосад Юлія Романівна, друге місце виборола команда 

викладачів: Ковальчук Катерина Петрівна та Сахненко Любов Миколаївна, третє – команда 

учнів: Денисюк Оксана та Іванюк Антоніна, учні групи № 13 ОКН. Переможці були 

нагороджені грамотами та медалями. 

 

07 травня 2015 року учні та працівники ліцею взяли участь у акції миру «Пам’ять минулого мир збереже», де 

виклали вогниками свічок слово «Мир». 
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08 травня 2015 року у ліцеї відбулася урочиста лінійка присвячена Дню пам’яті та примирення «1939-1945 

Пам’ятаємо! Перемагаємо!», де виступив директор ліцею Морозюк М.П., який нагадав про трагічні події минулого, які, на 

жаль, ми переживаємо і сьогодні. Хвилиною мовчання вшанували пам’ять військових, які загинули на фронтах Другої світової 

війни, війни у Афганістані та учасників антитерористичної операції, поклали квіти до Меморіалу слави та Меморіальної дошки 

учасникам бойових дій в Афганістані – випускникам ліцею. 

Перед присутніми виступила викладач історії Сахненко Л.М., яка розповіла учням про працівників ліцею, які брали 

участь у боях Другої світової війни. в ході заходу присутні слухали поезію «Червоні маки», «Вертайтесь, хлопці», «Небо палає!  

Не мовчи!».  

Упродовж заходу грудях у всіх працівників та учнів ліцею майоріли червоні маки. 

У фойє навчального корпусу, кабінеті історії, бібліотеці оформлені фотовиставки «Українці у лавах об’єднаних нації перемогли агресора», «Працівники ліцею – 

учасники перемоги над нацизмом у Другій світовій війні». 

Також цього дня наші учні (Левчук Владислав, Бартош вадим, Сварицевич Сергій) прийняли участь у велопробігу з 

нагоди 70-ї річниці перемоги над нацизмом у Європі по місцях бойової слави.  
 

 

9 травня 2015 року працівники та учні ліцею брали участь у Мітингу-реквієм з нагоди відзначення 70-ї річниці 

Перемоги над нацизмом у Європі, які проводився на Меморіалі військової слави та пам’ятника воїнам-афганцям у місті Сарни. 

Поклали квіти до вічного вогню та могили загиблих воїнів.  
Для кожного з нас ця дата є символом гордості за тих, хто відстояв і відстоює свободу і незалежність України, 

символом волі та гідності. 

 

 

12 травня 2015 року. Аматорський драматичний гурток ліцею у складі Антонюк Олександри, Микосянчик Тетяни, 

Забедюка Антона, Смаглюк Тетяни, Орловської Наталії, Орловської Олени, Тихонюк Ірина, Степанюка Ярослава, Ничипорука Юрія, Гурин Христини, керівник - 

Киянко Л.С. у номінації "Найкращий драматичний колектив" виборов третє місце у обласному заочному огляді конкурсі драматичних та лялькових колективів 

"Талановита Україна" та нагороджений Дипломом навчально-методичного центру естетичного виховання учнів ПТНЗ у Рівненській області.  

     Вітаємо призерів. 

 

 

12 травня 2015 року. Вирощування сільськогосподарської продукції є пріоритетним у навчальному закладі. Уже не перший рік 

на навчальному господарстві ліцею крім зернових вирощуємо червоний буряк, капусту, моркву, цибулю, які використовуються для 

приготування страв в учнівській їдальні. А нещодавно розпочато реалізацію ранніх огірків, які вирощені в теплиці ліцею.  

 

 

14 травня 2015 року  Михаречич Юрій, учень групи № 145 Тр брав участь у ІІ етапі Всеукраїнського 

конкурсу фахової майстерності серед учнів професійно-технічних навчальних закладів із професії «Слюсар з 

ремонту сільськогосподарських машин та устаткування», який проводився на базі  ВПУ № 24 м. Корець. За результатами теоретичного та 

практичного турів  виборов ІІІ призове місце та був нагороджений Дипломом ІІІ ступеня та цінним подарунком.  
Вітаємо призера конкурсу та бажаємо подальших професійних успіхів! 

 

 

18 травня 2015 року в актовому залі ліцею викладачем історії Сахненко Л.М. проведений урок пам’яті з нагоди вшанування 71-ї 

річниці депортації кримськотатарського народу. Для його проведення використано матеріали Українського інституту національної пам’яті.  

 



82 

 

21 травня 2015 року учень ліцею Микола Котящ брав участь у ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу фахової майстерності серед учнів 

ПТНЗ з професії «Водій автотранспортних засобів (категорія «С»)», де за підсумками теоретичного та практичного турів виборов ІІ призове 

місце та був нагороджений Дипломом ІІ ступеня управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації та цінним подарунком.  
Вітаємо призера конкурсу та бажаємо подальших професійних успіхів! 

 

 

01 червня 2015 року працівники та учні ліцею брали участь у святкових заходах з нагоди 

130-річчя міста Сарни, які проводились на центральній площі міста. Хореографічний колектив 

«Веселка» виконав «Молодіжний вальс», а учень групи № 8 ОКН3 Мась Петро – пісню із репертуару 

О.Пономарьова «За Україну» та були нагороджені Грамотами та цінними подарунками. Також учні 

ліцею – члени гуртків «Молода господиня», «Намистинка» продемонстрували власні вишивки та 

вироби із бісеру. 

 

 

04 червня 2015 року педагогічні працівники ліцею відвідали XXVІI 

Міжнародну агропромислову виставку «АГРО-2015», яка відбулась на базі Національного Комплексу «Експоцентр України» 

у м. Києві, де ознайомилися з експозиціями вітчизняних та зарубіжних виробників сільськогосподарської техніки та запчастин 

до неї. Отримали інформаційні малі, які демонструються у виставковій залі ліцею.  
 

 

12 червня 2015 року, відповідно до наказу № 59 від 05.06.2015 року «Про 

призначення кваліфікаційної комісії та проведення кваліфікаційної атестації в групі 

№ 16 «Перукар (перукар-модельєр)», в ліцеї проведено випуск 6 слухачів, які 

здобували цю професію. За результатами кваліфікаційної атестації (практичної та 

теоретичної складових) вони отримали свідоцтво кваліфікованого робітника. Під час вручення свідоцтв атестаційна комісія 

відзначила високий рівень підготовки слухачів курсів. Готували перукарів педагоги Пригарська Н.І., Савицький М.Д., Панько 

І.М., Зелінський О.І., Сахненко Л.М. 

Бажаємо високих професійних успіхів випускникам! 

 

 

25 червня 2015 року в ліцеї відбулися урочистості з нагоди випуску кваліфікованих робітників. Директор 

ліцеї привітав їх із здобуттям першої робітничої професії та повної загальної середньої освіти. Побажав не зупинятися 

на досягнутому, підвищувати свій кваліфікаційний рівень, успішного працевлаштування та не забувати свій 

навчальний заклад.  

Вітали випускників і гості: виконуючий обов’язки начальника управління агропромислового сектору 

Сарненської районної державної адміністрації Боротюк П.М., директор ПСП «Промінь» Кулик А.Є., завідувач 

заочного відділення Мирогощанського аграрного коледжу Медиковський М.А.  

Дипломи кваліфікованих робітників отримали 274 випускники, з них  102 – ще й атестат про здобуття повної 

загальної середньої освіти, 6 випускників отримали дипломи із відзнакою. 

За підсумками 2014-2015 навчального року 48 учнів ліцею були нагороджені Почесними грамотами, 

подяками та цінними подарунками. 

Щасливої дороги, наші випускники! 
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01 липня 2015 року колектив ліцею з дружнім візитом побував у ДНЗ „Дубенське ВХПТУ”, де відбувся обмін 

досвідом. Відвідали музей декоративно-ужиткового мистецтва «Арт», де переглянули понад 200 експонатів, це композиції до 

літературних творів, вироби, присвячені Шевченківській тематиці, скарбнички, панно. Музей розкрив світ різьби: орнаменти 

оздоблення декоративних рам дзеркал, годинників, ряд експонатів присвячені історичній добі, зокрема тематиці «Дубно, княжий 

мій граде…», а також ікони та іконні рами.  

А ще колектив ліцею відвідав Дубенський замок та Джерело (Купальня) Святої Праведної Анни. 

 

 

17 липня 2015 року склавши державну кваліфікаційну атестацію, 

здобули професії "Кухар" та "Кравець" 45 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 голова Сарненської міської ради Світлана Усик, Хомич 

Віктор Анатолійович - заступник міського голови з питань виконавчих органів ради, 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. 

 

 

17 липня 2015 року на навчальному господарстві ліцею працівниками та учнями завершено збір зернових культур з площі 35 га. Всього зібрано більше  58 

тисячі кілограмів зерна: жито - 45710 кг., тритикале – 10800 кг., ячмінь – 1510кг. 

 

 

21 серпня 2015 року завершилась вступна компанія до ліцею. План державного замовлення на підготовку кваліфікованих 

робітників виконано на 100%. Учнями навчального закладу стали 300 абітурієнтів.  
 

 

23-24 серпня 2015 року працівники ліцею брали участь в урочистостях з нагоди Дня Державного Прапора України та Дня 

Незалежності України, де  працівнику ліцею Власюку Сергію Віталійовичу, молодшому сержанту батальйону «Горинь», було вручено 

відзнаку начальника Генерального Штабу, Головнокомандувача Збройних Сил України – Нагрудний знак «Учасник АТО» та Подяку 

Сарненської міської ради за особливу мужність і героїзм, проявлені при виконанні спеціальних завдань в ході Антитерористичної 

операції, зразкове виконання військового обов’язку, вірність військовій присязі, високий професіоналізм. 

 

 

01 вересня 2015 року в ліцеї відбулись урочистості з нагоди свята – Дня знань. Найтепліші слова  вітань та 

побажань прозвучали на адресу першокурсників від директора навчального закладу Морозюка М.П. та директора ТОВ 

«Північ-Центр ЛТД» Голяки Ігоря Віталійовича. Вони побажали учням та педагогічному колективу міцного здоров’я, 

творчих успіхів та нових здобутків у навчальному році. Заступник директора з навчальної роботи Михайлюк Ганна Іванівна 

оголосила наказ директора ліцею про підсумки за минулий навчальний рік. Учні та педагоги були нагороджені грамотами, 

подяками та  цінними подарунками.  

Після закінчення урочистостей був проведений Перший урок на тему «Борімося-поборемо». 
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З 9 по 12 вересня 2015 року в ліцеї проводились спортивні змагання до Дня фізкультури і спорту. Команди всіх груп 

ліцею змагалися у підтягуванні, боротьбі на руках, підніманні гирі, метанні гранати та підніманні тулуба в сід (дівчата). 

Переможцем в підтягуванні виявилась команда 44 групи слюсарів, вони ж посіли перше місце й у підніманні гирі. Сильнішими в 

метанні гранати були учасники команди 9 групи слюсарів. В підніманні тулуба серед дівчат перше місце зайняли учасниці групи 

№7 операторів комп'ютерного набору. 

Армреслінг: у ваговій категорії до 60-ти кілограмів найсильнішим виявився Селезень Віктор; у ваговій категорії 70 кг - 

Коваль Микола; у ваговій категорії 85 кг - Росоха Віктор. 

Вітаємо переможців. 

 

 

22 вересня 2015 року в актовому залі ліцею було проведено відкритий виховний захід до Дня партизанської слави 

України "Ішли у бій - ввійшли в безсмертя", який підготували та провели учні групи №7ОКН під керівництвом Зелінського 

О.І. Метою заходу було розширення знання учнів про партизанський рух в Україні та в Рівненській області, про героїв 

партизанського руху та формування в учнів інтересу і поваги до історичного минулого нашої Батьківщини, виховання 

патріотичних почутів, гуманізму, любові до України, пошани до ветеранів війни.  
В ході заходу наводились історичні факти, декламувались вірші, демонструвались відеоматеріали про події Другої 

світової війни та сьогодення. 

 

 

 25 вересня 2015 року у виставковій залі підведено підсумки конкурсу 

композицій із природніх матеріалів "Тобі, Україно, дарунки землі за щедру працю", в якому брали участь усі навчальні групи. 

Кращими роботами журі визнало композиції груп: І місце - 8 група слюсарів (кл.керівник - Курачик П.М.), ІІ місце - 9 група 

операторів комп'ютерного набору (куратор - Власюк Т.В.), ІІІ місце - 14 група операторів комп'ютерного набору (куратор - Шеруда 

В.М.). 

Вітаємо переможців.  

 

 

 

01 жовтня 2015 року в актовому залі ліцею відбулися урочистості з нагоди Дня працівників освіти та Дня 

працівників професійно-технічної освіти України. Присутніх в залі привітав директор ліцею Морозюк М.П., який 

зауважив, що понад сто 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. 

 

 

08 жовтня 2015 року в актовому залі ліцею був проведений відкритий виховний захід в рамках предметного тижня з історії «Шлях до незалежності», 

який підготували та провели учні груп № 7 ОКН3 та 23 Ел3  під керівництвом викладача історії Сахненко Л.М. Зі сцени лунали уривки патріотичних віршів І.Франка, 

О.Олеся, М.Рильського, буди продемонстровані фільми із серії «20 кроків до мрії» та відеокліпи «Реквієм Небесній сотні» та  «Молитва за Україну». 
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16 жовтня 2015 року підведено підсумки конкурсу юних фотоаматорів «Моя Україно!». Переможцями конкурсу 

журі визнало: 

-  в номінації «Портрет репортажний» – робота «На Свитязі» учня групи № 147 Тр3 Янка Богдана;  
- в номінації «Портрет студійний» – робота «Таємнича красуня» учня групи № 44 Сл1 Карпача Сергія; 

-  в номінації «Пейзаж» – робота «Сучасне Полісся» учня групи № 23 Ел3 Набухотного Олексія; 

-  в номінації «Експериментальне фото» – робота «Профорієнтація» учня групи № 8 Сл3 Дмитришина Василя; 

-  в номінації «Позажанрове фото» – робота «В Клесівському лісгоспі» учня групи № 8 Сл3 Камзьола Микити; 

- в номінації «Жанрове фото» – робота «Поліська гостина» учениці № 8 ОКН3 Маковецької Ірини; 

-  в номінації «Натюрморт» – робота «Екзотичні фрукти» учениці групи № 14 ОКН1 Середюк Анастасії. 

Вітаємо переможців, роботи яких братимуть участь в обласному заочному конкурсі робіт юних фотоаматорів серед 

учнів ПТНЗ. 

 

 

З 05 по 16 жовтня 2015 року в ліцеї проводилась першість з мініфутболу серед навчальних груп. В запеклій боротьбі 

чемпіоном ліцею стала команда групи №8 слюсарів. Слід зауважити, що ця команда тримає першість вже третій рік поспіль.  
Вітаємо переможців. 

 

 

До Дня захисника України у ДПТНЗ «Сарненський професійний аграрний 

ліцей» було проведено наступні заходи: 

- з 05.10 по 10.10.2015 р. учнівським самоврядуванням та працівниками ліцею була організована доставка 

твердопаливних матеріалів учасникам бойових дій;  

- 12.10.2015 р. в гуртожитку ліцею відбулась зустріч з учасниками Антитерористичної операції; 

- 13.10.2015 р. проведена виховна година на тему: «Україна – мати. Вмій її захищати»;  
- 14.10.2015 р. учні та працівники ліцею разом з керівниками місцевих органів виконавчої влади взяли участь у 

молебні за загиблими захисниками України та покладанні квітів до пам’ятників;  

- 15.10.2015 р. в актовому залі ліцею відкритий виховний захід присвячений Дню захисника України, де учні 

переглянули відеофільм «Два дні в Іловайську»; 

Членами клубу «Турбота» відвідали ветеранів праці, ветеранів Другої світової війни, воїнів-інтернаціоналістів, 

учасників Антитерористичної операції та надають їм допомогу та вирішенні побутових питань. 

 

16 жовтня 2015 року учень групи № 8 Ел1 Лех Вадим брав участь у Х районному  фестивалі творчої молоді «Мистецтво молодих» у 

жанрі «Вокальний» у номінації «Естрадний спів» де виборов І місце та отримав Грамоту Сарненської районної державної адміністрації та 

Сарненської районної ради.  
Вітаємо переможця! 

 

 

З 12 по 17 жовтня 2015 року в кабінеті історії ліцею учні переглянули матеріали стінгазети «Революція на граніті» та взяли участь у 

годині спілкування на тему «Революція на граніті. Перший майдан». 

Також в бібліотеці ліцею було оформлено виставку «Молодь у боротьбі за відновлення державності: «Революція на граніті», 

«Помаранчева революція» і Революція Гідності. 
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З 19 по 22 жовтня 2015 року в ліцеї проведені заходи з нагоди відзначення 80-річчя з дня народження поета і 

громадського діяча Бориса Олійника: в кабінеті Української літератури оформлена виставка «Життєвий і творчий шлях Бориса 

Олійника»; в бібліотеці ліцею звучали найвідоміші твори поета. Також спільно із Сарненської районною бібліотекою була 

проведена конференція «В цьому дивному огромі де я? Хто я?..». 

 

 

 

21 жовтня 2015 року учень групи № 148 трактористів Данильченко Роман брав участь в 

обласному огляді-конкурсі читців-гумористів серед учнів загальноосвітніх, позашкільних та професійно-

технічних навчальних закладів у 2-й віковій групі та виборов ІІ призове місце. Нагороджений Дипломом 

управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації. Вітаємо призера! 

 

 

 

21 жовтня 2015 року учень групи №8 електромонтерів Вадим Лех брав участь в обласному фестивалі-конкурсі 

патріотичної пісні "Поліська Січ" серед учнів навчальних закладів де виборов ІІ призове місце та був нагороджений Дипломом освіти і науки 

Рівненської обласної державної адміністрації. Вітаємо призера!  
 

 

22 жовтня 2015 року в актовому залі ліцею був проведений відкритий захід в рамках предметного тижня математики «Математика 

і гармонія», підготовлений членами математичного гуртка під керівництвом викладача Гриневич Т.О. В ході заходу учні переглянули відео 

«Гармонія в природі», «Фрактали під музику Баха» та презентацію «Математика і музика». 

 

 

З 26 по 30 жовтня 2015 року в ліцеї проводились заходи предметного тижня з іноземної мови, а 29 жовтня в 

актовому залі навчального закладу був проведений відкритий костюмований захід на тему «Helloween», підготовлений 

учнями груп № 7 ОКН та № 8 ОКН під керівництвом викладачів Дерпач В.В. та Чайки М.В. Ведучі заходу розповіли 

присутнім про традиції свята, продемонстрували відеофільм, а учень групи № 8 Ел Лех Вадим виконав пісню «It`s my life». 

Учні брали участь у різних  конкурсах. 

 

 

26 жовтня 2015 року підведено підсумки обласного огляду-конкурсу на 

кращий учнівський гуртожиток професійно-технічних навчальних закладів. 

Почесною грамотою управління освіти і науки Рівненської обласної державної 

адміністрації за ІІІ місце в огляді-конкурсі нагороджений ДПТНЗ "Сарненський професійний аграрний ліцей". За досягнуті 

результати в створення найкращих житлово-побутовий умов проживання учнів ліцей нагороджений ще й цінним подарунком - 

ноутбуком. 

 

 

05 листопада 2015 року в актовому залі ліцею до Міжнародного дня бухгалтерії 

був проведений відкритий захід предметного тижня підготовки обліковців з 

реєстрації бухгалтерських даних «Моя професія – бухгалтер».  Учні групи № 7 ОКН разом з викладачем Шерудою В.М. 

розповіли присутнім в залі про професію бухгалтера, історію бухгалтерського обліку, показали тематичне відео та театральне 

інсценування «Як приймють на роботу сучасних бухгалтерів».     
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09 листопада 2015 року в актовому залі ліцею був проведений відкритий виховний захід до Дня української 

писемності та мови, який підготували та провели учні груп № 9 ОКН, 8 ОКН, 8 Ел, 25 Ел та 148 Тр під керівництвом 

бібліотекаря Мізюрко І.Ю. Ведучі заходу розповіли про історію розвитку української писемності і мови. Звучали вірші 

поетів та пісні про рідну мову. 

 

 

13 листопада 2015 року в ліцеї проведені урочистості з нагоди 

Дня працівників сільського господарства. Зі святом колег привітав 

виконуючий обов’язки директора ліцею Мельникович М.М., побажав, щоб їх 

повсякденна праця, професіоналізм, досвід та енергія приносили щедрі 

плоди, а на життєвому шляху постійними супутниками були успіх, нові 

здобутки та перемоги. За сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий внесок під час збирання врожаю 

2015 року на навчальному господарстві ліцею та з нагоди свята Грамотами ліцею були нагороджені 12 працівників 

навчального закладу, 26 – грошовими преміями. 

В заході брали участь і учні груп № 9 Тр1, 8 ОКН3 та 25 Ел3. Вони ознайомили з історією походження хліба, 

народними традиціями та прикметами, пов’язаними із хлібом. Звучали твори поетів та пісні. 

 

 

18 листопада 2015 року відбулися змагання з баскетболу серед юнаків в рамках проведення ІV Спартакіади серед навчальних закладів м.Сарни. Команда 

ліцею гідно виступила на цих змаганнях і в запеклій боротьбі здобула ІІ призове місце.  

Вітаємо гравців команди! 

 

 

19 листопада 2015 року в актовому залі ліцею  проводився відкритий захід в рамках предметного тижня «Трактори», який підготували учні групи № 9 Сл 

під керівництвом викладача професійного навчання Цицюри І.Х. В ході заходу присутні в залі дізналися про історію та перспективи тракторобудування, переглянули 

відео «Харківський тракторний завод», «Південний машинобудівний завод у м. Дніпропетровськ», «Нові зарубіжні трактори».  

 

 

20 листопада 2015 року напередодні Дня Гідності та Свободи у Парку Героїв Майдану побували працівники та 

учні ліцею, на якому відзначали одну із знакових подій у Новітній історії України. Хвилиною мовчання та покладанням 

квітів до пам’ятника вшанували Героїв Небесної Сотні, які ціною власного життя відстоювали державний суверенітет, 

ідеали демократії, прагнення до європейського майбутнього. 

 

 

24 листопада 2015 року в актовому залі ліцею був проведений відкритий виховний захід,  присвячений 82-

річниці Голодомору 1932-1933 років, який підготували учні груп № 9 Сл, 7 ОКН та 14 ОКН під керівництвом викладача 

Цицюри І.Х. Присутні в залі вшанували пам’ять померлих в роки Голодомору хвилиною мовчання, запалили свічку 

пам’яті. Після цього звучали поезії українських поетів, демонструвався документальний фільм «Голод». 
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 27 листопада 2015 року в навчальному закладі проведені загальноліцейні батьківські збори, на яких 

розглядались наступні питання: 

- про фінансово-виробничу діяльність та навчально-виховну роботу в ліцеї (Морозюк М.П., директор ліцею); 

- про підготовку водіїв в закладі (Мельникович М.М., заступник директора з НВР); 

- звіт Піклувальної ради про використання коштів (Дударик С.В., голова Піклувальної ради); 

- про роботу психологічної служби ліцею (Бікус А.В., практичний психолог); 

- про кримінальну відповідальність неповнолітніх (Кірковська Н.М., старший інспектор Сарненського відділу 

поліції, майор поліції). 

 

 

02 грудня 2015 року на базі ліцею був проведений семінар-практикум "Базова колористика". В гостях в 

учнів групи №1 перукарів була Олена Кравчук, представник фірми "Естель" м.Рівне, яка розповіла про різні методи 

фарбування волосся та провела майстер-клас з креативного фарбування волосся різними концентратами.  

 

 

3-4 грудня 2015 року до Дня Збройних Сил України в ліцеї був проведений фестиваль-конкурс патріотичної пісні 

"Червона калина", в якому брали участь всі 18 навчальних груп. Переможцями журі визнало: 

1 місце - група №8 ОКН (кл.керівник - Дерпач В.В.); 

2 місце - група №7 ОКН (кл.керівник - Зелінський О.І.); група №1 Пр (куратор - Лохвич О.С.); 

3 місце - група №9 Сл (кл.керівник - Цицюра І.Х.); група №8 Ел 

(куратор - Євтушок М.П.); група №23 Ел (кл.керівник - Панько І.М.) 

 

 

17 грудня 2015 року в актовій залі Технічного коледжу 

Національного університету водного господарства та природокористування 

відбувся обласний етнофестиваль «Віфлеємська зірка» серед учнів загальноосвітніх, позашкільних та професійно-

технічних навчальних закладів. 

У фестивалі взяли участь 20 колективів із професійно-технічних навчальних закладів, серед яких і гурт 

«Краяночка» нашого ліцею, який у підсумку виборов ІІ призове місце та був нагороджений Дипломом управління 

освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації. 

Вітаємо переможців! 
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21 грудня 2015 року підведено підсумки огляду-конкурсу на краще оформлення кімнат учнівського гуртожитку до дня Святого Миколая, новорічних та 

різдвяних свят. Кращими кімнатами журі визнало: 

І місце – кімната № 340 (староста - Ничипорук Юрій); 

ІІ місце – кімнати № 223 (староста - Костогриз Марина), 229 (староста - Журбицька Олена); 

ІІІ місце – кімнати № 226 (староста - Антонюк Олександра), 346 (староста - Ізюк Роман), 361 (староста - Фурсяк Ілля). 

Вітаємо переможців! 

 

 

22 грудня 2015 року у переддень новорічних свят актив учнівського самоврядування ліцею (координатор – 

Свиридов В.В., заступник директора з НВР) відвідав Чудельську школу-інтернат №2 Сарненського району Рівненської 

обласної ради та виступив перед її вихованцями із новорічною концертною програмою, в якій звучали колядки та щедрівки. 

А на останок учні школи отримали від учнів ліцею солодкі подарунки.  
 

 

23 грудня 2015 року 12 слухачів з багатодітних та малозабезпечених 

сімей, які навчались на базі корпорації "Братерство без кордонів" за професією 

"Оператор комп'ютерного набору" отримали свідоцтва державного зразка. 

Атестація засвідчила професійну підготовку слухачів, їх уміння застосовувати набуті знання на практиці. Привітали 

випускників із закінченням навчання директор ліцею Микола Петрович Морозюк, заступник директора з НВР навчального 

закладу Микола Максимович Мельникович та менеджер корпорації "Братерство без кордонів" Володимир Пилипович Хомич. 

Побажали випускникам, щоб здобута ними професія була не лише фундаментом в їх житті але й полштовхом для подальшого 

самовдосконалення. 
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24 грудня 2015 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 працівники 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 групи  № 1 Пр1,  ІІ місце – учні груп № 8 ОКН3 та № 146 Тр3, 

ІІІ місце – учні груп № 9 ОКН1, 14 ОКН1, 8 Ел1. Всі учасники дійства отримали солодкі подарунки. 

 

 
 

 

 

11-13 січня 2016 року, відповідно до Положення про порядок проведення навчання і перевірку знань з питань 

охорони праці, Службою охорони праці ліцею було проведено навчання з охорони праці, безпеки життєдіяльності, 

пожежної безпеки та правил дорожнього руху. Навчання проводили Мельникович М.М., Лохвич П.Ф., Савицький М.Д., 

Гриневич О.І., Кичан П.О., Ткачук Ю.В., Цицюра І.Х., та Камзьол В.В. ПО закінченню навчання працівники ліцею 

успішно склали іспити. 


