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14 січня 2016 року, відповідно до плану роботи ліцею, з метою підвищення методичної майстерності 

педагогічних працівників навчального закладу проведено педагогічні читання «Урок як крок до формування 

професійних компетентностей учнів» за наступним планом: 

1.     Компетентнісний підхід як базова ідея продуктивної освіти (Власюк Т.В., викладач професійного навчання). 

2.     Мотивація – необхідна умова формування компетентностей учнів (Скибан І.В., методист ліцею). 

3.     Використання ІКТ як засіб формування компетентностей учнів (Зелінський О.І., викладач загальноосвітніх 

предметів). 

4.    Професійне спрямування при викладанні математики у ПТНЗ як складова формування професійних 

компетентностей учнів (Гриневич Т.О.,  викладач загальноосвітніх предметів). 

5.     Громадянська компетентність як основна складова становлення свідомого громадянина (Свиридов В.В., 

заступник директора з НВР,  

викладач професійного навчання). 

6.     Формування базових компетентностей учнів на уроках виробничого навчання з професій (Гриневич А.І., майстер виробничого навчання, Мірковець В.С., 

майстер виробничого навчання, Сафонов М.М., майстер виробничого навчання, Кондратюк О.В., майстер виробничого навчання. 

 

 

21 січня 2016 року в ліцеї проведено відкритий виховний захід до Дня Соборності України, який підготували учні 

груп № 8 ОКН3, 148 Тр3 та 24 Ел3 під керівництвом викладача Крилова А.І. Ведучі розповіли учням про один із етапів 

української державності, коли 22 січня 1919 року було проголошено Акт Злуки Української Народної Республіки і 

Західноукраїнської Народної Республіки. Присутні в залі переглянули відеосюжет «Акт Злуки». Учениця Валько Анастасія 

пісню Майдану «Колір сонця».  

 

 

28 січня 2016 року в рамках предметного тижня із зарубіжної літератури 

та художньої культури в актовому залі ліцею проведено брейн-ринг між командами І курсу - «Зелені» (Бойко І., Мацелик 

Ю., Буткевич І., Мізюрко Б.) та ІІ курсу - «Червоні» («Валько А., Ніколайчук М., Полюхович В., Рожко С.).  Після 

напруженої боротьби у 5 турах («Розминка», «1 хвилина», «Чорний ящик», «Музичний», «Хто я?») перемогла  команда 

«Червоні». 

Вітаємо переможців.  
 

 

 з 25 до 28 січня 2016 року до Дня пам’яті Героїв Крут в ліцеї 

проведені наступні заходи: 

·  25.01.-29.01.2016 р. у виставковій залі проведено конкурс малюнків, присвячений пам’яті Героїв Крут; 

·  26.01.2016 р. в усіх навчальних групах проведена класна година «День пам’яті Героїв Крут»; 

·  27.01.2016 р. в кабінеті історії та бібліотеці ліцею оформлені книжкова та фотовиставка «Пам’яті героїв»; 

·  28.01.2016 р. в актовому залі учні переглянули документальний відеофільм «Неоціненний урок історії. Крути».  
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04 лютого 2016 року на базі ліцею був проведений семінар-практикум "Базова колористика". В гостях у слухачів 

(курсова підготовка) групи №17 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.  

 

 

04 лютого 2016 року ліцей відвідав фермер із Канади Ніколас Шокет, який 

оглянув навчальні  кабінети, лабораторії, навчальний полігон, відвідав урок 

англійської мови, де спілкувався з учнями. Директор ліцею висловив сподівання на 

подальше співробітництво з гостем, адже той хоче налагодити співпрацю із 

українськими виробниками сільськогосподарської продукції. 

 

 

09 лютого 2016 року в актовому залі ліцею з метою вшанування пам’яті 

загиблих українських воїнів – інтернаціоналістів під час Афганської війні був 

проведений відкритий урок «Афганістан 1979–1989 – урок історії», під час якого учні познайомилися із політичним 

становищем країни на початку війни, її перебігом та міжнародно-правове врегулювання кризи, а також участю в ній українців, 

зокрема і учнів ліцею, хвилиною мовчання вшанували їх пам’ять. 

В заході брали участь  і працівник ліцею – учасники війни.  
 

 

10 лютого 2016 року в актовому залі ліцею до Дня Святого Валентина 

проведена розважально-ігрова програма «Солодка парочка», підготовлена 

учнівським самоврядуванням при підтримці методистів Сарненського районного 

будинку культури. За підсумками п’яти конкурсів серед чотирьох пар перемогу здобули Бойко Ілона, учениця групи № 9 

ОКН3 та Сварицевич Сергій, учень групи №9Сл. Переможці нагороджені грамотою та грошовою премією.  

Вітаємо переможців!  

 

 

11 лютого 2016 року проведено першість ліцею з армреслінгу, 

присвячена пам’яті випускників ліцею, які загинули під час бойових дій в 

Республіці Афганістан (Миланця Степана Степановича, Мінчука Сергія Миколайовича, Велімця Миколи Адамовича 

та Євгейчука Віктора Мусійовича). В змаганнях брали участь 12 команд. Переможцями стали:  

у категорії до 60 кг. – Щевич Кирило, учень групи № 148 Тр3; 

у категорії до 65 кг. – Мельник Юрій, учень групи № 7 ОКН3, серед дівчат – Маковецька Ірина, учениця групи № 8 

ОКН; 

у категорії до 70 кг. – Стасюк Михайло, учень групи № 9 Сл3; 

у категорії до 75 кг. – Росоха Віктор, учень групи № 24 Ел3. 

Вітаємо переможців. 

 

 

12 лютого 2016 року в ліцеї проведено конкурс на кращий малюнок – «Валентинка своїми руками», в якому активну участь брали всі навчальні групи. За 

підсумками конкурсу перше місце виборола робота учнів групи № 147 Тр3, 2 місце – група № 23 Ел3, з місце – група № 25 Ел3. 

Вітаємо переможців! 
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15 лютого 2016 року в бібліотеці ліцею Мізюрко І. Ю. спільно з вихователями гуртожитку Киянко Л. С. та 

Кусковець І.Й.  до 27 річниці виведення військ з Афганістану було проведено виховний захід «Наш вічний біль - 

Афганістан». Ведучі розказали про одну з самих довгих і трагічних війн другої половини ХХ століття.  

Учні переглянули фотовиставку «Минають дні, ідуть роки. Життя листки перегортає,  біль Афгану - на віки. В душі 

чомусь не замовкає.» 

 

 

15 лютого 2016 року в ліцеї проведена лінійка до Дня 

вшанування учасників бойових дій на території інших держав, а 

також 27-а річниці виведення радянських військ з Афганістану. 

Викладач історії Сахненко Л.М. нагадала учням про події 1979-1989 рр. З 

днем воїна-інтернаціоналіста привітали Камзьола Валерія 

Олександровича, майстра виробничого навчання,  слюсаря Гаврильчика 

Володимира Омеляновича, а також Цупріяна Григоровича, який проходив військову службу  на території 

Чехословаччини. Вшанували пам’ять учнів ліцею Миланця Степана Степановича, Мінчука Сергія Миколайовича, 

Велімця Миколи Адамовича та Євгейчука Віктора Мусійовича, які загинули виконуючи свій інтернаціональний 

обов’язок в Республіці Афганістан.  

 

 

15 лютого 2016 року біля Меморіалу солдатської слави з нагоди 27-ї річниці виведення обмеженого 

контингенту радянських військ із Республіки Афганістан та Дня вшанування учасників бойових дій на території 

інших держав відбувся мітинг, в якому брали участь працівники та учні ліцею. 

В цей день Камзьол Валерій Олександрович, майстер виробничого навчання ліцею був нагороджений Почесним 

знаком «Десантна доблесть» ІІ степеня від імені Президії Української спілки ветеранів Афганістану. 

На знак шани та поваги учні поклали квіти до пам’ятників солдатам Другої світової війни та воїнам-афганцям. 

 

 

16 лютого 2016 року в актовому залі ліцею проведено 

відкритий виховний захід «О, мово рідна, золота колиско…», 

підготовлений учнями мовно-літературного гуртка «Калинонька» під 

керівництвом викладача Ковальчук К.П. В ході заходу учні ознайомилися із скарбами рідної мови, її історичне минуле. 

Звучала поезія та пісні про мову, та продемонстровано відео презентації. 

 

 

17 лютого 2016 року склавши державну кваліфікаційну атестацію, здобули професії "Кухар" та 

"Кравець" 57 слухачів курсів, більшість з яких  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. Навчали слухачів викладачі Велика О.С., Конько О.П., Конько Н.П. 

та Момоток Т.В.  
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Із закінченням курсу навчання випускників привітали Микола Петрович Богданець - директор Корпорації «Братерство без кордонів – Україна», Морозюк 

Микола Петрович, директор ДПТНЗ "Сарненський професійний аграрний ліцей" та Хомич Володимир Пилипович - координатор корпорації "Братерство без кордонів". 

Вони побажали випускникам успіхів у реалізації їх мрій, щоб здобута професія була не лише фундаментом в житті, але й поштовхом для подальшого розвитку. 

 

18 лютого 2016 року в актовому залі ліцею в рамках предметного тижня з географії викладачем Сахненко Л.М. та учнями групи № 8 ОКН3 був проведений 

відкритий захід «Географічні дослідження України у ХІХ-ХХ столітті». Ведучі розповіли про внесок відомих вчених-географів П.Тутковського, В.Кубійовича, 

В.Вернадського, Г.Висоцького, Б.Срезневського, П.Погребняка, В. Боднарчука, С.Рудницького, М.Волобуєва, М.Паламарчука, В.Садовського, І.Мукомеля та інших у 

вивчення природи, населення та господарства України. Учні переглянули відео «7 чудес України», «Цікаві факти про Україну».  

 

 

19 лютого 2016 року працівники та учні ліцею брали участь у мітингу, де, поклавши квіти до пам’ятника Героям Небесної Сотні,  вшанували патріотів, які 

віддали життя за Батьківщину. 

 

 

20 лютого 2016 року директор ліцею Морозюк М.П. та методист  Гнітецький А.М. відвідали виставку 

«Освіта в Канаді 2016», яка проводилася у м. Львів. Дізнались про академічні стандарти канадських університетів та 

коледжів, можливості, які пропонує Канада для тих, хто прагне отримати знання, професійне зростання. Матеріали 

виставки розміщені в методичному кабінеті для ознайомлення.  
 

 

23 лютого 2016 року проводились змагання з армреслінгу в рамках V Спартакіади серед 

навчальних закладів міста Сарни. Юнаки нашого ліцею Мельник Юрій, Росоха Віктор та Коваль 

Микола вибороли командне І місце.  

Вітаємо переможців!  
 

 

24 лютого 2016 року в бібліотеці ліцею проведено виховний захід присвячений історії кримському супротиву, в ході якого учні слухали 

повідомлення бібліотекаря Мізюрко І.Ю. та переглянули тематичне відео. 
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25 лютого 2016 року в бібліотеці ліцею проведено виховний захід до 145  річчя від дня народження Лесі Українки 

«Безсмертна донька мудрого народу», в ході якого  ведучі розповіли про біографію Лариси Косач, декламували вірші, 

переглянули відеопрезентацію. Учні переглянули виставку книг видатної поетеси, яку підготувала бібліотекар Мізюрко І.Ю.  
 

 

02 березня 2016 року до Міжнародного дня прав жінок і миру в ліцеї проведено змагання з кульової стрільби, в якому 

брали участь працівники та учні навчального закладу. За результатами змагань перше місце виборола команда «Викладачі», 2 місце 

– «Учні», 3 – «Адміністрація». 

Переможці нагороджені Грамотами ліцею . 

 

 

03 березня 2016 року в ліцеї проведено урочистості до Міжнародного дня прав жінок і миру. Зі словами вітання 

до учениць та працівниць навчального закладу звернувся директор Морозюк М.П. Щиро побажав їм міцного здоров’я, 

любові близьких, впевненості у житті, нових звершень та творчих успіхів, вручив грамоти ліцею та подарунки.  

Також цього дня був проведений традиційний конкурс «Міс ліцею-2016», в якому взяли участь 5 учениць. Вони 

змагалися у 4 номінаціях: «Візитка», «Дефіле в українському вбранні», «Мій талант», «Зірка Голівуду». За оцінками журі 

перемогу здобула Симончук Вікторія, учениця групи № 7 ОКН3. «Міс привабливість» стала Набухотна Галина,  учениця 

групи № 1 Пр1, «Міс скромність» - Степанюк Марія, учениця групи № 9 ОКН3, «Міс загадковість» - Сіренко Софія, учениця 

групи № 8 ОКН3, «Міс ніжність» - Лавор Ірина, учениця групи № 9 ОКН3. Також було проведено голосування серед 

глядачів, думка яких співпала з думкою журі, тому «Міс глядацьких симпатій» стала переможниця – Симончук Вікторія. 

Вітаємо!   

 

 

09 березня 2016 року працівники та учні ліцею взяли участь у мітингу з нагоди 202-ї річниці від Дня народження Т.Г. Шевченка. 
 

 

10 березня 2016 року в приміщенні Рівненської обласної наукової бібліотеки відбулося нагородження переможців 

ІІІ етапу XV Всеукраїнського конкурсу  учнівської творчості «Об’єднаймося ж, брати мої» (в номінації «Історія України 

і державотворення») на тему: «Гуртуймося, Братове - Українці! Лиш через терни шлях веде до зір»  (В. Шовкошитний), 

присвячений 25-річчю незалежності України, серед яких Дипломом управління освіти і науки Рівненської обласної 

державної адміністрації  та цінним подарунком нагороджена учениця ліцею Маковецька Ірина, яка підготувала науково-

дослідну роботу на тему «Усна народна творчість в процесі формування 

українського суспільства» під керівництвом викладача історії Сахненко Л.М. 

 

 

11 березня 2016 року  в ліцеї проведено випуск 9 слухачів, які 

здобували професію «Перукар (перукар-модельєр)». 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 Тишкова А.Я., Куськовець Л.М., Влясюк Т.В., Савицький М.Д., Панько І.М., Зелінський О.І., Шеруда В.М.  
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14 березня 2016 року в рамках  предмета «Захист Вітчизни» представники організації «Червоний Хрест» провели заняття з надання першої медичної 

допомоги для учнів ліцею. 

 

 

17 березня 2016 року в рамках Шевченківських днів в актовому залі ліцею проведено відкритий виховний захід «Нас просто не існує без Шевченка»  

підготовлений  Михайлюк Г.І., заступником директора з НР, викладачем української літературита учасниками мовно-літературної світлиці «Калинонька». Присутні в 

залі переглянули відео «Великі люди», звучала поезія Кобзаря та пісні за його творами. 

 
 

 18 березня 2016 року в актовому залі ліцею відбулися батьківські збори, на яких були присутні батьки учнів ІІІ курсу та учнів груп з річним терміном 

навчання. 

На порядок денний батьківських зборів були винесені питання: 

1. Про завершення навчально-виробничого процесу, підсумкову здачу кваліфікаційної атестації та отримання документів про освіту.  

                    Морозюк М.П., директор ліцею 

2. Професія водія – запорука гарантованого працевлаштування 

                    Мельникович М.М., заступник директора з НВР 

3. Про психологічні проблеми підліткового віку. 

                    Бікус А.В., практичний психолог ліцею 

22 березня 2016 року. Працівники ліцею очистили від зарослів верби канави навчального господарства. Оскільки енергетична цінність верби є дуже високою, 

вирішили продавати її КП "Сарни-теплосервіс". На сьогоднішній день її заготовлено десять КАМАЗів. Цю роботу продовжено. 

 

 

24 березня 2016 року в актовому залі ліцею проведено відкритий захід в рамках предметного тижня з електроспецтехнологій (електропостачання, 

застосування електроенергії на виробництві, експлуатація та ремонт електроустаткування, електротехніка з основами промислової елекроніки), який 

підготували учні груп №25Ел, №24Ел, та №8Ел (члени предметного гуртка). Ведучі ознайомили присутніх в залі зі станом енергетики України, з альтернативними 

джерелами енергії та впровадженням винаходів українських вчених. Були продемонстровані відеоматеріали про засоби захисту від небезпечних факторів електричного 

струму. 
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25 березня 2016 року в актовому залі ліцею відбулися батьківські збори, на яких були присутні батьки учнів І та 

ІІ курсу. 

На порядок денний батьківських зборів були винесені питання: 

1. Про особливості навчально-виховного процесу в ситуації, яка склалася в нашому регіоні. 

2. Про здобуття учнями повної загальної середньої освіти та поетапну атестацію. 

3. Виховний процес – запорука успіху майбутнього життя молоді. 

4. Про психологічні проблеми підліткового віку. 

 

 

30 березня 2016 року з ініціативи директора ДПТНЗ «Сарненський 

професійний аграрний ліцей» М.П. Морозюка, менеджера корпорації 

«Братерство без кордонів – Україна» В.П. Хомича відбувся семінар для фермерів та тих, хто безпосередньо працює на 

землі поліського регіону. В семінарі брали участь 60 слухачів. Перед присутніми виступили заступник директора з НВР 

Мельникович М.М., викладачі  Шеруда В.М., Шапірко О.Б. та агроном Ратич Р.М., які розповіли про економіку сільського 

господарства та особливості його ведення в польському регіоні, про удобрення, підживлення полів, правильний вибір 

моменту для того чи іншого виду робіт, коли потрібно вносити добрива для найкращого засвоєння рослинами поживних 

речовин, про найпоширеніших шкідників та хвороби сільськогосподарських культур, методи боротьби з ними. На 

завершення семінару його учасники мали можливість переглянути виставку «Нові сорти овочевих культур», відео про 

сільськогосподарську техніку вітчизняних та зарубіжних виробників та висловили сподівання на продовження співпраці.  

 

 

31 березня 2016 року в ліцеї проведені змагання з гирьового спорту, в якому брали участь представник від усіх навчальних груп. 

Перемогу здобули: 

у ваговій категорії до 65 кг.  
     І місце – Селезень В., учень групи № 10 Сл3, 

     ІІ місце – Щевич К., учень групи № 148 Тр3, 

     ІІІ місце – Мацелик Ю., учень групи № 10 Сл3. 

у категорії 65-45 кг.  

     І місце – Маринін К., учень групи № 146 Тр3, 

     ІІ місце – Кузьмич В., учень групи № 45 Сл1, 

     ІІІ місце – Полюхович В., учень групи № 24 Ел3. 

у ваговій категорії 75 кг. і більше 

     І місце – Лавренюк М., учень групи № 44 Сл1, 

     ІІ місце – Катюха В., учень групи № 44 Сл1, 

     ІІІ місце – Давидович М., учень групи № 44 Сл1. 

Вітаємо переможців! 

 

 

31 березня 2016 року учні ліцею брали участь в учнівсько-студентській показусі до Дня сміху, яка проводилась в міському будинку культури «Залізничник» 

міста Сарни та отримали масу позитивних вражень і цінні подарунки. 

 

 

31 березня 2016 року в актовому залі ліцею, в рамках предметного тижня з підготовки операторів комп’ютерного набору,  актовому залі ліцею відбувся турнір 

«Знавці професії», в якому взяли участь учні груп № 14 ОКН1 та 9 ОКН3. За підсумками конкурсу перемогу здобула команда групи № 14 ОКН1. 
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04 квітня 2016 року на навчальному господарстві ліцею розпочались весняно-польові роботи: зорано та посіяно 22 га вівса, підживлено 25 га озимого жита. 

 

 

19 квітня 2016 року в ліцеї підведено підсумок щоквартального конкурсу на кращу кімнату гуртожитку, за підсумками якого перше місце посіла кімната № 

225 (староста кімнати Вікторія Здрок), друге місце – кімната 222 (староста – Юлія Вітюк), третє місце – кімната 446 (староста – Микола Паламарчук). Переможцям 

вручені перехідні призи: телевізор, радіоприймач, годинник. Кращі кімнати відзначені грамотами ліцею за утримання їх в належному стані та дотримання правил 

внутрішнього розпорядку учнями. 

Вітаємо переможців. 

 

 

20 квітня 2016 року в ліцеї проведено звіт гуртків художньої самодіяльності, декоративно-ужиткового 

мистецтва. Виступили ансамбль гармоністів (керівник Аврамишин В.Я.), вокальний ансамбль «Краяночка», 

хореографічний колектив «Самоцвіти» (керівник - Олещук Л.В.), окремі виконавці. У виставковій залі свої вироби 

презентували навчальні групи ліцею, гуртки «З бабусиної скрині» (керівник - Киянко Л.С.), «Намистинка» (керівник - 

Скибан І.В.). Гостями звіту гуртків були представники Сарненської міської ради, які відібрали кращі номери на фестиваль-

конкурс молодіжного мистецтва «SARNY-ART 2016».  
 

 

26 квітня 2016 року, відповідно до плану підготовки з питань цивільного захисту, всіх учасників навчально-виховного процесу на 2016 рік, а також з метою  

перевірки та закріплення теоретичних  знань, умінь і навичок з цивільного захисту та безпеки життєдіяльності, набутих учнями та працівниками закладу протягом 

навчального року, практичного відпрацювання всіма учасниками навчально-виховного процесу діяти за планами реагування на надзвичайні ситуації,  для забезпечення 

високої організованості якісного проведення всіх заходів у ліцеї відбувся День цивільного захисту.   

Проведені наступні заходи: 

·        Загальноліцейна лінійка. 

·       Штабне тренування по виведенню учнів та працівників з навчального корпусу у випадку пожежі. 

·       Одягнення протигазу на час. 

·       Перенесення постраждалого при виникненні надзвичайних ситуацій. 

·       Надання першої медичної допомоги постраждалому. 

·       Виховна година та перегляд документального фільму, присвяченому 30 річниці аварії на ЧАЕС. 

За підсумками проведення Дня цивільного захисту, похвальними грамотами були нагороджені учні, які 

показали найкращі результати: 

·        «Одягнення протигазу на час» -  

1 місце – Кундос Андрій, учень групи № 44сл 

2 місце – Мулько Василь, учень групи № 146тр 

3 місце – Данильченко Роман, учень групи № 148тр 

      ·        «Перенесення потерпілого» -  

1 місце - Данильченко Роман, учень групи № 148тр 

2 місце – Харін Микола, учень групи № 44сл 

3 місце – Жук Вадим, учень групи № 9тр 

·         «Надання першої медичної допомоги» перемогу здобула команда групи № 1Пр. 
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26 квітня 2016 року учні та працівники ліцею брали участь у мітингу з нагоди тридцятих роковин Чорнобильської трагедії, який відбувся у міському парку 

«Залізничник» біля пам’ятника жертвам Чорнобильської катастрофи «І мертвим, і живим і ненародженим». Хвилиною повчання вшанували 61 ліквідатора  аварії з м. 

Сарни, які вже відійшли у вічність та поклали квіти до підніжжя пам’ятника. 

 

 

28 квітня 2016 року за результатами кваліфікаційної атестації (практична та теоретична складова) 

вісім слухачів (група №28, куратор Линь В.Ю.), які навчались на базі корпорації "Братерство без 

кордонів" за професією "Оператор комп'ютерного набору" отримали свідоцтва встановленого зразка. 

Комісія відзначила належний рівень підготовки випускників. Із закінченням курсу навчання випускників 

привітали менеджер корпорації "Братерство без кордонів" Хомич В.П. та заступник директора з НВР 

Мельникович М.М. і побажали їм успішного працевлаштування. 

 

 

28 квітня 2016 року в актовому залі ліцею, в рамках предметного тижня з перукарської справи, було 

проведено відкритий захід «Перукарем бути модно!». Учні  групи № 1 Пр1 продемонстрували присутнім в 

залі свої вміння, представивши власноруч виконані зачіски. Також учні переглянули фільм «Сучасні способи 

фарбування волосся».  
 

 

06 травня 2016 року в ліцеї проведена урочиста лінійка до 71-ї річниці перемоги над нацизмом у Європі. Виступаючи перед учнями та працівниками ліцею 

директор закладу М.П. Морозюк наголосив на тому, якою дорогою ціною далася ця перемога, скільки життів забрала ця страшна війна, скільки доль зруйнувала. 

Закликав всіх берегти пам'ять про героїв цієї війни, берегти мир в Україні. Хвилиною мовчання вшанували працівників ліцею, учасників Другої Світової Війни - Ратича 

П.Т., Макарова В.П., Дидюка М.М., Сибірцева П.Т., Іванова С.Л., Тушича А.І., Буйлова М.Ф., Дмитрієва Г.М. 

 

 

09 травня 2016 року з нагоди 71 річниці з Дня перемоги 

над нацизмом у Другій світовій війні 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 та поклали квіти до 

Вічного вогню та могил солдат, які померли в боях, захищаючи 

Вітчизну.  
 

 

17 травня 2015 року. В ліцеї за власні кошти проводяться 

роботи з перекриття даху лабораторії №23 "Будова автомобілів". Роботи проводять працівники ліцею: Меснікович 

Є.П., Гамза В.І., Ямнюк М.І., Воробей М.В., Гаврильчик В.О. 
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19 травня 2016 року працівники та учні ліцею в знак єдності народу та сповідування українських традицій вдягли вишиванки. Проведена лінійка, на якій 

учні познайомилися з історією виникнення української вишивки, її символічно-обереговим значенням та традиціями регіонів України. 

 
 

 

22 травня 2016 року хореографічний колектив ліцею «Самоцівти-СПАЛ» (керівник Олещук Л.В.) брав участь в обласному фестивалі-конкурсі 

хореографічних колективів «Веселі закаблуки», який проводився у Будинку культури с. Горбаків Гощанського району. Наш колектив виборов третє призове місце.  

Вітаємо призерів. 

 

 

08 червня 2016 року педпрацівники ліцею відвідали XXVIII Міжнародну агропромислову виставку «Агро-2016», де 

ознайомилися із експозиціями вітчизняних та зарубіжних виробників сільськогосподарської техніки та запасними частинами 

до неї, новинками рослинництва та  агрохімії. Інформаційні матеріали з виставки демонструються в методичному кабінеті 

ліцею. 

 

 

20 червня 2016 року наш заклад відвідала делегація Республіки 

Польща, яка ознайомилася з навчально-матеріальною базою ліцею.  
 

 

20 червня 2016 року працівники та учні ліцею брали участь у заходах з нагоди святкування 131-ї річниці 

міста Сарни. Зокрема демонстрували вироби технічної творчості, декоративно-ужиткового мистецтва, продукцію 

навчального господарства, кухарів, кравців на святковій виставці, яка була розгорнута на центральній алеї міста. В цей день 

Паньковець Катерина, учениця групи електромонтерів-зв'язківців та Буткевич Іван отримали премії депутата обласної ради 

Ксенії Павловської в рамках проекту "Стипендія для розумників" а колектив ліцею - Подяку за співпрацю у реалізації цього 

ж проекту. 
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22 червня 2016 року працівники та учні ліцею приєднались до Всеукраїнського вшанування пам'яті жертв війни в Україні. Хвилиною мовчання 

розпочалась лінійка. Директор навчального закладу Морозюк М.П. та викладач історії Сахненко Л.М. закликали всіх присутніх пам'ятати тих, хто здобував Перемогу 

над фашизмом і загинув; передавати спомин про них наступним поколінням. 

     "Вічна пам'ять полеглим на полі героям, 

      Честь і слава живим героям" 

 

 

24 червня 2016 року в ліцеї відбулись урочистості з нагоди вручення дипломи кваліфікованого робітника та атестатів про здобуття повної загальної 

середньої освіти 284 випускникам, три з яких отримали диплом "з відзнакою". 

Щиро привітали випускників із здобуттям професії директор ліцею М.П. Морозюк, викладач електротехнічних дисциплін Мирогощанського аграрного коледжу 

Р.М. Тимощук та помічник-консультант народного депутата України В.Корчика Ю.Ю. Прозапас. 

 

14 липня 2016 року в ліцеї на навчальному господарстві розпочато збір зернових. В перші дні намолот зерна (жито) склав 12 тон. 

 

 

26 липня 2016 року за результатами кваліфікаційної атестації (практична та теоретична складова) 

вісімнадцять слухачів (група №25 "Кухар") та 24 слухачі (Група №21 "Кравець"), які навчались на базі 

корпорації "Братерство без кордонів" отримали свідоцтва встановленого зразка. Комісія відзначила 

належний рівень підготовки випускників. Із закінченням курсу навчання випускників привітали менеджер 

корпорації "Братерство без кордонів" Хомич В.П., директор ліцею Морозюк М.П., заступник директора з НВР 

Мельникович М.М., директор швейної фабрики з Канади Сільвія Ремпель, віцепрезидент цієї фабрики Кенді 

Робінсон, директор корпорації "Братерство без кордонів" м.Рівне Богданець М.П. та перший заступник 

Сарненського міського голови Хомич В.А. У вітальному слові випускникам вони побажали успішного 

працевлаштування. 

 

 

15 серпня 2016 року завершився збір зернових на навчальному господарстві ліцею. Всього зібрано: жито 

- 37430 кг, тритикале - 25190 кг, овес - 16230 кг,   гречка - 2660 кг. 

 

 

18 серпня 2016 року в ліцеї проведені вступні іспити. 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. 

 

 

01 вересня 2016 року в ліцеї проведена урочиста лінійка з нагоди свята – Дня знань. Найтепліші слова  вітань та 

побажань прозвучали на адресу першокурсників від директора навчального закладу Морозюка М.П. Він побажав 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 минулого навчального року. 

Учні та педагоги були нагороджені грамотами ліцею, управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації, 

подяками та  цінними подарунками.  
Після закінчення урочистостей був проведений Перший урок на тему «Від проголошення незалежності до нової 

України». 
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05 вересня 2016 року  на навчальному господарстві з площі 0,4Га завершено збір картоплі. Всього зібрано 3т. 630кг. Картопля буде використана для 

харчування учнів в їдальні ліцею. 

 

 

06 вересня 2016 року  в бібліотеці  ліцею проведено тематичну годину на тему «Завершення Другої світової війни. Внесок народу України в перемогу над 

фашизмом», вході якої учні слухали повідомлення бібліотекаря Белік О.Л про завершальний етап Другої світової війни та її уроки. А  Мігдаль Веніамін, учень групи 9 

електромонтерів,  ознайомив із втратами людства у Другій світовій війні.  

Основною метою заходу було показати учням , якою великою ціною нашому народу дісталася Перемога над фашизмом і ще раз нагадати , що цей  подвиг не 

згасне у віках, він назавжди залишиться у вдячній пам`яті людства. 

 

 

09 вересня 2016 року в ліцеї були проведені збори трудового колективу, на яких звітував про свою роботу у 2011-

2016 рр. директор ліцею Морозюк М.П. У відповідності з «Типовим положенням про порядок звітування керівників 

дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів перед колективом та громадськістю» Микола 

Петрович поінформував присутніх про зроблене за вказані роки, намітив перспективи на майбутнє. Було проведене таємне 

голосування щодо оцінки роботи керівника та продовження контракту, яке засвідчило, що переконлива більшість працівників 

ліцею підтримує та позитивно оцінює його роботу. 

 

 

13 вересня 2016 року в ліцеї проведено конкурс учнівських робіт «Життя і діяльність М.Грушевського» (до 150-

річчя від дня народження), в якому взяли участь 16 учнів. Перемогу здобули: 

І місце – Шепель Ольга, учениця групи № 9 Об3, 

ІІ місце – Савчук Катерина, учениця групи № 9 Об3, 

ІІІ місце – Питель Вікторія, учениця групи № 10 Об3. 

Вітаємо переможців! 

 

 

13-14 вересня 2016 року до Дня фізкультури і спорту в Україні в нашому закладі були проведені спортивні 

змагання. В п'яти видах спорту юнаки та дівчата навчальних груп всіх курсів показували свої досягнення. Так в 

гирьовому спорті найкращі результати продемонстрували учні 24 групи електромонтерів. У підтягування найкраще 

виступили учні групи № 148 трактористів. В метанні гранати сильнішими були учні групи №9 слюсарів. В підніманні 

тулуба (сід) серед дівчат перше місце виборола група №10 обліковців. В змаганнях з армреслінгу у ваговій категорії до 

75 кг перше місце вибороли учні групи №10 слюсарів, у ваговій категорії 70-80 кг першими були учні групи №9 

слюсарів, а у ваговій категорії понад 80 кг - учні групи №24 електромонтерів. 

Слід також відмітити те, що ми приймали участь і в районних заходах та змаганнях, зокрема у марафоні "Молодь 

обирає здоров'я". 

 

 

З 05 по 14 вересня 2016 року, у рамках І етапу загальнообласної акції “Не будь байдужим!” в ліцеї збирали гуманітарну допомогу цивільним жителям 

Луганської області та військовослужбовцям, які перебувають в зоні проведення антитерористичної операції. Працівниками та учнями були зібрані продукти харчування 

довгострокового терміну зберігання, засоби гігієни та канцелярське приладдя. Допомога передана Волонтерському центру “Сарни” для відправлення на Схід України. 
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15 вересня 2016 року,  з метою вшанування  пам`яті жертв Бабиного Яру, у бібліотеці ліцею проведено урок пам`яті “Бабин Яр: без права на забуття”, який 

підготували учні гуртожитку  під керівництвом вихователя Киянко  Л.С  та бібліотекаря Белік О.Л. Також була оформлена  тематична виставка  архівних документів, 

фото: «Біль нашої пам’яті» (75 років трагедії Бабиного Яру). Викладач історії Сахненко Л.М. провела бесіду з учнями на тему: «Світова спільнота у боротьбі із 

сучасними проявами фашизму». Викладач наголосила, що в світі мають утверджуватися миру, кожен має зробити свій внесок у боротьбу зі злом, яким є фашизм. 

 

 

20 вересня 2016 року підведено підсумки конкурсу композицій груп "Тобі, Україно, дарунки землі за щедру 

працю". Переможцями конкурсу стали: 

І місце - композиція "Хутір - Малі Гарбузяки" (група №11 слюсарів); 

ІІ місце - композиція  "Лісова хатина" (група №9 слюсарів);  
ІІІ місце - композиція "Українська родина" (група №10 обліковців) та композиція "Загадкова осінь" (група №2 

перукарів) 

Вітаємо переможців.  

 

 

20 вересня 2016 року у бібліотеці ліцею оформлена тематична виставка «Михайло Грушевський – гордість 

української нації» до 150-річчя від дня народження Михайла Грушевського –  українського історика, громадського і політичного діяча, першого Президента України. 

 Бібліотекар Белік О.Л. для того,  щоб  розкрити Михайла Грушевського широким колам читачів та пізнати його як політика, історика і літературознавця, провела бесіду 

на тему: "Повернув нації наймення''. 

 

 

22 вересня 2016 року в бібліотеці ліцею до Дня партизанської слави проведена лекція з презентацією «Вони виборювали спільну перемогу» та оформлено 

виставку-огляд тематичної літератури, архівних документів і матеріалів про підпільний та партизанський рух у роки Другої світової війни. А для учнів і курсу проведено 

екскурсію у краєзнавчий музей ліцею. 

 

 

22 вересня 2016 року  в актовому  залі ліцею проведено відкритий захід "Кожна пісня моя - віку мого день", присвячений 160-й річниці від дня народження 

Івана Франка та 100-річчю від дня його смерті. Захід підготували учасники мовно-літературної світлиці "Калинонька" під керівництвом викладача Катерини Егрі. 

Ведучі заходу ознайомили присутніх із змістовним світом митця, читали уривки із збірки "Зів'яле листя". Учениця Валько А. декламувала поезію "Франкова доля". Учні 

переглянули відео про І.Я. Франка "Великі постаті України".  

 Було наголошено: "кому ж, як не нам, продовжувати справу, розпочату Великим Каменярем". 

 

 

29 вересня 2016 року в актовому залі проведено виховний захід до 75-річчя трагедії Бабиного Яру. Присутні в 

залі хвилиною мовчання вшанували пам’ять загиблих. Ведучі заходу розповіли присутнім про розстріл мирного 

населення у роки Другої світової війни, а також про гетто в м. Сарни, де загинуло 17 000 людей. Було продемонстровано 

відео із спогадами очевидців трагедії, а також звучали вірші про ці події. А 28 вересня в усіх навчальних групах ліцею 

проведено тематичну годину "Мовчазний крик Бабиного Яру: 75 років трагедії". 

 

 

29 вересня 2016 року працівники ліцею брали участь у районних урочистостях з нагоди Дня працівників 

освіти України. У вітальному слові Микола Морозюк подякував педагогам району за плідну співпрацю, результатом 

якої є виконання навчальним закладом державного замовлення на підготовку кваліфікованих робітників у 2016-2017 н.р. 
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та побажав міцного здоров’я, творчих здобутків у новому навчальному році.  Також Почесною грамотою Сарненської районної державної адміністрації майстер 

виробничого навчання Гриневич Анатолій Іванович, Подякою Сарненської міської ради – директор ліцею.  

 

 

30 вересня 2016 року в актовому залі ліцею відбулися урочистості з нагоди Дня працівників освіти 

України. Директор ліцею Морозюк М.П. привітав зі святом всіх працівників навчального закладу, подякував їм за 

невтомну працю. Працівникам ліцею були вручені Грамоти та Подяки управління освіти і науки Рівненської обласної 

державної адміністрації, Сарненської районної державної адміністрації та ліцею. З нагоди свята на Дошку пошани 

ліцею були занесені наступні працівники: Дерпач В.В., Шеруда В.М., Кондратюк О.В., Цицюра П.С., Гамза В.І., 

Гнітецький А.М., Журбич О.С., а в Книгу пошани – Калюшик В.П. 

Учні ліцею подарували присутнім святковий концерт. 

 

 

30 вересня 2016 року в ліцеї проведено День учнівського 

самоврядування, старт підготовці якому дало рішення Ради учнівського 

самоврядування та опікуна Ради – Михайлюк Галини Іванівни, заступника директора з навчальної роботи. Кращі учні готували та 

провели уроки теоретичного та виробничого навчання. Після закінчення уроків, на якому проаналізовані результати. 

 

 

30 вересня  2016 року, у переддень Міжнародного дня людей похилого віку, Дня ветеранів і Дня працівників освіти 

України, учні та працівники ліцею відвідали, привітали із святами та надали посильну допомогу по господарству людям похилого 

віку, ветеранам праці – колишнім працівникам ліцею, сім’ям учнів ліцею, які загинули в Афганістані.  
 

 

 

04 жовтня 2016 року  в ліцеї проведено засідання Ради учнівського самоврядування, на якому були обрані голова 

– Валько Анастасія, учениця групи № 8 обліковців, заступник голови – Степанюк Марія, учениця групи № 9 обліковців, 

секретар – Питель Віктор – учень групи № 15 діловодів. Створені комісії: 

- з питань навчання то професійної підготовки (голова – Мармоль Давид, учень групи № 8 обліковців); 

- з питань дисципліни і порядку (голова – Добринський Валерій, учень групи № 9 слюсарів); 

- з питань спортивної роботи (голова – Бойко Тарас, учень групи № 9 електромонтерів); 

- з питань культурно-масової роботи (голова – Шуляк Оксана, учениця групи № 15 обліковців); 

- з питань соціального захисту учнів (голова – Синюк Олена, учениця групи № 149 трактористів); 

- з питань організації побуту учнів (голова – Янок Богдан, учень групи № 147 трактористів). 

 

 

07 жовтня 2016 року працівники ліцею брали участь в обласному форумі «Освітянин – лицар знань і мудрості країни» з питань обговорення проекту 

бюджету на 2017 рік та фінансування системи освіти. В рамках форуму було прийнято резолюцію та рішення звернутися з нею до Президента України, Кабінету  

Міністрів України, Верховної Ради України з вимогою, яка викладена в резолюції. На форумі перед освітянами виступив Микола Мельникович, заступник директора з 

НВР, який підтримав пропозицію про виділення з державного бюджету коштів для здійснення міжбюджетних  трансферів до місцевих бюджетів, необхідних для 

фінансування професійно-технічної освіти в повному обсязі та розповів про сьогодення та плани на майбутнє навчального закладу. 
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Станом на 08 жовтня 2016 року в ліцеї проведені наступні осінньо-польові роботи: 

- зорано під озимину 52 га площ; 

- посіяно 22га жита, 30 га тритикале; 

- задисковано 5.5 га під картоплю; 

- зорано на зяб під овес 25 га; 

- зібрано 1430 кг капусти. 

 

 

11 жовтня 2016 року в актовому залі ліцею проведено відкритий виховний захід до Дня захисника України "Свято мужності і відваги". Присутніх привітав 

директор навчального закладу Микола Морозюк, побажав учням ліцею стати справжніми захисниками своєї Батьківщини. Присутні переглянули відео "Край землі. Зона 

АТО", звучали патріотичні пісні та поезія.  

 

 

13 жовтня  2016 року в бібліотеці ліцею бібліотекар Белік О.Л. разом з учнями першого курсу Бабенко Інною та Жовтанюк Іванною провели виховну годину до 

Дня захисника України «Пам’ятайте про тих,  що безвісті пропали, пам’ятайте про тих, що не встали, як впали». Метою заходу було сприяти виховуванню 

повагу до українських захисників землі, до історичного минулого своєї держави, формування почуття патріотизму, толерантності, національної свідомості та гордості за 

свою Батьківщину. 

 

13 жовтня  2016 року відбувся фінальний матч першості ліцею з міні-футболу, що проводився впродовж вересня-

жовтня серед навчальних груп ліцею. У фіналі зійшлися команди 9 групи слюсарів та 9 групи електромонтерів. В запеклій 

боротьбі перемогу та перехідний кубок ліцею виборола команда слюсарів.  
Вітаємо переможців. 

 

 

18 жовтня 2016 року в актовому залі ліцею практичним психологом Бікус А.В. проведена виховна година  “Здоровий 

спосіб життя”, під час якої учні переглянули фільм “Правда про алкоголь” (1-а частина). Учні   разом з практичним 

психологом визначили причини та наслідки вживання алкоголю, була акцентована увага на статистичних даних вживання 

алкогольних напоїв. Метою проведення виховної години було формування в учнів уявлення, що алкоголізм — це хвороба. 

 

 

19 жовтня 2016 року в ліцеї відбулися змагання з настільного тенісу. За перемогу боролись команди учнів, викладачів, майстрів та адміністрації.  

   1 місце - команда учнів; 

   2 місце - команда майстрів; 

   3 місце - команда адміністрації; 

 

 

24 жовтня 2016 року підведено підсумки фотоконкурсу «Моя Україна», в якому брали участь всі навчальні групи 

ліцею. Переможцями конкурсу журі визнало: 

І місце – фото «Я – українка гарна, вродлива» Мишкевич Ніни, учениці групи № 15 ДОКН, 

ІІ місце – фото «Марія» Пекарника Тараса, учня групи № 11 Сл, 

ІІІ місце – фото «Хороший день» Хомича Олександра, учня групи №25Ел. 

Вітаємо переможців! 
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24 жовтня 2016 року в ліцеї був проведений І етап Міжнародного мовно-літературного конкурсу ім. Тараса Шевченка, переможцем якого став Новак 

Богуслав, учень групи № 26 електромонтерів з ремонту та обслуговування електроустаткування. Його твір “Ми завжди волю бережемо і пам’ятаєм незламний дух 

народу свого” журі визнало кращим. 

Вітаємо переможця. 

 

 

27 жовтня 2016 року в актовому ліцею проведено  відкритий виховний захід «Щоб не забути…» до Дня визволення України від фашистських загарбників. 

Захід підготували учні груп № 10 Об3, 147 Тр3, 9 Сл3, 26 Ел3 під керівництвом викладача історії Сахненко Л.М. 

Присутні в залі ознайомилися із основними подіями визволення території України в роки Другої світової війни. Захід супроводжувався мультимедійною 

презентацією та патріотичними піснями. 

 

 

З 24 по 28 жовтня 2016 року в ліцеї був проведений тиждень англійської мови ”Week English in high school”. В програмі тижня були наступні заходи: 

24 жовтня -    Конкурс знавців англійської мови. Інтелектуальна гра “Веселі кухарі”. 

25 жовтня -    Випуск газет, присвячених розвитку та функціонуванню англійської мови в світі (І-ІІІ курси). 

                        Вікторина “Подорож історією Лондона”   (І-ІІ курси). 

26 жовтня -    Конкурс кросвордів “Навкруги тебе... розмовляють англійською мовою” .  Відеотека “Історія Великої Британії”.    

27 жовтня -    Вікторина “Чи знаєте ви англійську  літературу?”. Уривки з п’єс В.Шекспіра «Othello», «Romeo and Juliet» (до 300-річчя від дня народження 

письменника) поставили учні груп №№ 8,9,10 обліковців з реєстрації бухгалтерських даних , декламували сонети 130,67 англійською та українською мовами, вірш у 

стилі реп під супрорвід “бітбоксу”, пісню “Dark Star ” (frfgtkmyj).  

28 жовтня -     Інтелектуальна гра “The Cleverest Pupil of English”.  Брейн-ринг “Ми вивчаємо англійську мову”.      

 

 

01 листопада 2016 року в актовому залі ліцею проведена виховна година для учнів випускних груп «Україно моя, ти одна як життя». На заході виступив 

Марунов Олександр Сергійович, старший лейтенант відділення комплектування та призову Сарненського районного військового комісаріату, який розповів про 

строкову службу та службу за контрактом в лавах Збройних Сил України. 

 

 

02 листопада 2016 року відбулося засідання круглого столу з проблемних питань підготовки 

робітничих кадрів для аграрного сектору економіки за участю представників Міністерства освіти і науки 

України, Міністерства аграрної політики та продовольства України,  керівників аграрних підприємств, вищих та 

професійно-технічних навчальних закладів та аграрного бізнесу, в якому брав участь директор ліцею Морозюк 

М.П.  
 

 

05 листопада 2016 року учні групи № 2 Перукарів брали участь у Відкритому відбірковому турі 

Чемпіонату України з перукарського мистецтва, нігтьової естетики та макіяжу. Ліцей  був нагороджений 

Подякою за розвиток молодих талантів. 

 

 

З 07 по 09 листопада 2016 року Каменева Інна, учениця групи №8 Об, брала участь у VI Всеукраїнському студентському фестивалі естрадної пісні "Пісня буде 

поміж нас" та нагороджена дипломом 
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10 листопада 2016 року команда ліцею брала участь в спортивних змаганнях  в рамках V Спартакіади серед навчальних закладів м.Сарни з настільного 

тенісу та виборола третє загальнокомандне місце. 

 

 

11 листопада 2016 року працівники та учні ліцею брали участь в заходах з нагоди 55-ї річниці з Дня 

створення 732 Центральної артилерійської бази озброєння в місті Сарни. Переглянули основні зразки ракетно-

артилерійського озброєння та військової техніки. Ознайомились із умовами військової служби та побуту. Були 

присутніми на урочистому зібранні та святковому концерті.   
 

 

11 листопада 2016 року учні  Пілат Жанна, Будкевич Альона, Маринич Христина, які здобувають професію 

перукаря (перукаря-модельєра), брали участь у Всеукраїнському конкурсі ESTEL  “СНІГОВА КОРОЛЕВА  2016” серед 

студентів навчальних закладів з перукарської  справи. За участь у конкурсі ліцей нагороджений Подякою за плідну 

співпрацю і величезний внесок у розвиток індустрії краси, а учасники - дипломами та цінними подарунками. 

 

 

16 листопада 2016 року в ліцеї проведений І етап ХVІІ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра 

Яцика. В конкурсі на кращого знавця української мови змагалися двадцять учасників. Завдання Конкурсу складалися із 11 

завдань із зазначенням балів за кожне з них і потребували знань із лексика, орфографії, синтаксису, морфології, стилістики, 

зв’язного мовлення.  

 

 

18 листопада 2016 року в ліцеї відбулись урочистості з нагоди Дня працівників сільського господарства України, 

які підготували та провели члени учнівського самоврядування  та викладач Шапірко О.Б. Зі святом працівників та учнів 

привітав Директор ліцею Морозюк М.П. Були вручені грамоти. Демонструвалось відео “Навчальне господарство ліцею”. 

Звучали поезії та пісні. 

 

 

3 14 по 18 листопада 2016 року в ліцеї проводились заходи Тижня безпеки дорожнього руху: 

- учні переглянули відеофільм “Підготовка водіїв категорії ”В”; 

- ознайомились з фотоматеріалами на тему: “Наслідки дорожньо-транспортних пригод”; 

- відвідали виставку літератури “Безпека дорожнього руху”; 

- були присутніми на відкритому виховному заході “Безпека на дорозі — безпека життя”; учні першого курсу зустрілись з працівниками поліції. Тема зустрічі - 

“Підлітки на дорозі”. 

 

 

19 листопада 2016 року  бібліотекар Белік О.Л. провела виховну бесіду до Дня гідності та свободи «Хто вмирає в боротьбі – в серцях живе повіки», на якій 

розповіла про єдність, незалежність і суверенність нашої держави. Наголосила на потребі розвивати бажання брати посильну участь у розбудові та зміцненні нашої 

держави; наполегливо вчитись, щоб принести якомога більше користі рідній Україн, мати активну громадянську позицію щодо єдиної, цілісної держави та захисту її 

кордонів. 
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21 листопада 2016 року працівники та учні ліцею брали участь у мітингу де вшанували пам’ять героїв Небесної сотні й антитерористичних операцій, і 

тих, хто відстоює гідність і свободу на сході держави. До підніжжя пам’ятного  знака Героям Небесної сотні поклали квіти та запалили лампадки — символи зв’язку 

живих із спочилими героями. 

 

 

24 листопада 2016 року в бібліотеці ліцею було проведено вечір – спомин до Дня пам’яті жертв голодомору та політичних репресій (1932-1933 років) в 

Україні  «Жнива скорботи».  Ведучі заходу ознайомили учнів з трагічним минулим нашого народу, спонукали дітей бережно ставитися до історії своєї країни, 

розкривати її як білі, так і чорні сторінки. Метою вечора було сприяння вихованню здатності кожної людини на скорботу і пам'ять про мільйони загублених життів 

співвітчизників. 

 

 

24 листопада 2016 року  команда ліцею брала участь в спортивних змаганнях  в рамках V Спартакіади серед навчальних закладів м.Сарни з баскетболу 

(дівчата) та виборола перше місце. 

Вітаємо переможців. 

 

 

25 листопада 2016 року в ліцеї відбулися батьківські збори з наступним порядком денним:  

1. Про організацію навчально-виробничого процесу та побуту учнів. (Морозюк Микола Петрович, директор ліцею) 

2. Професія водія – запорука гарантованого працевлаштування. (Мельникович Микола Максимович,заступник 

директора з НВР) 

3. Про психологічні проблеми підліткового віку. (Бікус Анелія Володимирівна, практичний психолог ліцею)  

4. Про кримінальну відповідальність неповнолітніх. (Кірковська Наталія Миколаївна, інспектор з ювінальної 

превенції сектору превенцій Сарненського відділу поліції Головного Управління національної поліції в Рівненській 

області) 

5. Про обрання батьківського комітету. (Власюк Тетяна Володимирівна, заступник директора з НВР) 

  

 

28 листопада 2016 року учні ліцею брали участь у ХVІІ Всеукраїнському дитячо-юнацькому фестивалі мистецтв “СУРМИ ЗВИТЯГИ” у місті Львові. 

Захарчук Дем"ян нагороджений спеціальною відзнакою журі за актуальність висвітленої композиції в номінації “Графічна композиція”; Сірко Роман став лауреатом 

фестивалю та  нагороджений Дипломом ІІІ ступеня  Міністерства освіти і науки України, Українського центру позашкільної освіти в цій же номінації.  

 

 

01 грудня 2016 року підведено підсумки конкурсу малюнків "1932 – 1933. Геноцид українського народу". 

Переможцями конкурсу журі визначило: 

І місце — Ольховик І., учень групи №149 трактористів-машиністів (“1932 - 1933 “) 

ІІ місце — Круглик А, Гарбарчук Д.,учні групи №9 обліковців (“Голодомор”). 

ІІІ місце — Захарчук Б., учень групи №24 електромонтерів (“1932 - 1933”). 

Вітаємо переможців. 
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01 грудня 2016 року в актовому залі ліцею проведений відкритий захід предметного тижня математики “Творці 

математики з України”, який підготували та провели учні предметного гуртка під керівництвом викладача математики 

Тетяни Олександрівни Гриневич. Звучали розповіді-дайджести про українських вчених Вороного Г.Ф., Кравчука М.П., 

Остроградського В.М., Глушкова В,М., Зарицького М. О., В.Й. Левицького В. Й., які внесли значний вклад в європейську та 

світову науку. Розповіді супроводжувались презентаціями. Учні розв"язували цікаві задачі.  

 

 

06 грудня 2016 року в актовому залі ліцею проведений відкритий 

виховний захід до Дня Збройних Сил України “Сила нескорених”, який 

підготували та провели учні груп № 9 та № 10 слюсарів з ремонту автомобілів, № 8 

обліковців з реєстрації бухгалтерських даних та № 15 діловодів, 24 електромонтерів 

з ремонту та обслуговування електроустаткування під керівництвом викладачів Жабчика А.Ф., Опалька С.А. На заході всіх 

присутніх зі святом привітав директор ліцею М.П. Морозюк, закликав всіх бути відданими своєму народу, шанувати 

співвітчизників, які продовжують традиції попередніх поколінь, захисників України та відіграють вирішальну роль в 

антитерористичній операції на Сході країни. Також перед учнями виступили учасник бойових дій, водій, майстер 

артилерійського цеху Пригарський І.Д., учасник АТО, випускник ліцею, сержант військової частини Река Р.І. Звучали поезії та 

пісні. 

 

 

09 грудня 2016 року підведені підсумки конкурсу малюнків “Обирай здоровий спосіб життя”. У конкурсі брали участь усі вісімнадцять навчальних груп. 

Переможцями журі визначило: 

І місце - “Спорт — це сила”, робота Захарчука Д., учня групи № 24 електромонтерів з ремонту та обслуговування електроустаткування; 

ІІ місце - “Молодь обирає спорт”, робота Кузьмича О., учня групи № 10 слюсарів з ремонту автомобілів та робота  Янок Б., учня групи № 147 трактористів — 

машиністів  сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва - “Спорт — це сила”; 

ІІІ місце - “Бути здоровим це модно”, робота Сидорчука А., учня групи № 46 слюсарів з ремонту автомобілів та робота “Ми за здоровий спосіб життя”, Шуляк 

О., Радчук Н., учениць групи №15 діловодів. 

Вітаємо переможців! 

 

12 грудня 2016 року працівники та учні гуртожитку організували збір іграшок для дітей Луганщини та  Чудельської спеціальної загальноосвітньої школи-

інтернату №2 Рівненської обласної ради. 

 

14 грудня 2016 року підведено підсумки конкурсу на кращу кімнату в гуртожитку.  

Призові місця вибороли: 

І місце — кімната № 225, староста кімнати — Здрок Вікторія ( група №8 обліковців з реєстрації бухгалтерських даних), нагорода — телевізор. 

ІІ місце — кімната № 342, староста кімнати -  Тарасюк Іван ( група № 11 слюсарів з ремонту автомобілів), нагорода -  радіоприймач. 

ІІІ місце — кімната № 359, староста кімнати -  Опалько Богдан ( група № 26 електромонтерів з ремонту та обслуговування електрообладнання), нагорода — 

годинник та шахи 

 

14 грудня 2016 року за традицією напередодні дня Святого Миколая учні, які навчаються за професією перукар (перукар-модельєр), разом з майстром 

виробничого навчання Маслянчук Оксаною Юріївною відвідали комунальний заклад “Чудельська спеціальна загальноосвітня школа — інтернат №2  І -ІІ ступенів” 

Рівненської обласної ради де надали перукарські послуги її вихованцям. 
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19 грудня 2016 року у переддень новорічних свят актив учнівського самоврядування ліцею (координатор – 

Власюк Т.В., заступник директора з НВР) відвідав Чудельську спеціальну загальноосвітню школу-інтернат №2 

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 солодощі та іграшки.  
 

 

19 грудня 2016 року на День Святого Миколая, як і кожного року, з ініціативи директора ліцею Морозюка 

М.П. при підтримці приватних підприємців м.Сарни та корпорації «Братерство без кордонів» було вручено подарунки 

учням ліцею: дітям-сиротам,  дітям-інвалідам та  дітям, батьки яких є учасниками АТО. Директор навчального закладу 

побажав їм здоров’я, успіхів у навчанні, щоб Святий Миколай невидимою рукою здійснив найзаповітніші їхні мрії, 

дарував мудрість, надію і віру у краще майбутнє.  

 

 

20 грудня 2016 року на базі ліцею проведено засідання колегії відділу освіти молоді та спорту Сарненської районної державної адміністрації та нарада 

керівників загальноосвітніх навчальних закладів Сарненського району.     

 

 

20 грудня 2016 року вокальний ансамбль ліцею “Краяночка” брав участь в обласному етно-фестивалі 

"Вифлеємська зірка" серед учнів загальноосвітніх, позашкільних та професійно-технічних навчальних закладів та та 

виборов друге призове місце. Цей захід проводиться з метою патріотичного виховання дітей та молоді засобами 

українського мистецтва, виявлення і підтримки кращих фольклорних колективів.  

 

23 грудня 2016 року підведено підсумки конкурсу композицій “Різдвяні дзвіночки”. Кращими роботами журі 

визначило: 

І місце — група № 25 електромонтерів з ремонту та обслуговування електроустаткування (староста групи — 

Хомич Олександр); 

ІІ місце — група № 147 трактористів-машиністів сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва 

(староста групи — Підвишенний Олександр) та група № 11 слюсарів з ремонту автомобілів (староста групи — Пекарник 

Тарас ); 

ІІІ місце — група № 2 перукарів (перукарів-модельєрів) (староста групи —  Маринич Христина) та  група № 10  слюсарів з ремонту автомобілів (староста групи 

— Булава Дмитро). 

До Новорічних свят учні прикрашали коридори гуртожитку: 

І місце — ІІІ поверх ( староста поверху — Щевич Кирило); 

ІІ місце — ІІ поверх ( староста поверху — Басюк Юлія); 

ІІІ місце — ІV поверх ( староста поверху — Максимчук Іван). 

24 грудня 2016 року ліцей відвідала делегація освітян Кіровоградської області які ознайомилися з 

матеріально-технічної з матеріально-технічною базою навчального закладу. 

 

28 грудня 2016 року в ліцеї 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 

виступали призери обласного фестивалю-конкурсу колядок та щедрівок «Віфлеємська зірка», учні гуртожитку. Також 

було проведено фестиваль колядок та щедрівок, в якому І місце здобули учні групи  № 8 обліковців;  ІІ місце – учні 

груп № 2 перукарів та учні групи №10 обліковців; ОКН3 та № 146 Тр3, ІІІ місце – учні груп № 26 електромонтерів та 

групи №9 обліковців. Всі учасники дійства отримали солодкі подарунки.  
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30 грудня 2016 року. Підведено підсумки ІІ етапу Всеукраїнських учнівських предметних олімпіад (районних), в якому брали участь учні ліцею. Кращі 

результати показали: 

- Кірков Олексій (предмет "Інформаційні технології") - ІІІ місце; 

- Кривко Владислав (предмет "Інформатика") - ІІІ місце; 

- Круглик Альона (предмет "Правознавство") - ІІІ місце. 

 

 

10 січня 2017 року  в ліцеї проведений семінар для керівників навчальних груп з питань військово-патріотичного виховання учнів на якому виступили 

Власюк Т.В., заступник директора з ВР; Жабчик А.Ф., курівник фізичного виховання; Киянко Л.С., та Кусковець О.Й., вихователі; Белік О.Л., бібліотекар. 

 

 

10 січня 2017 року  в ліцеї для навчання учнів за професіями слюсар з ремонту автомобілів та тракторист-машиніст сільськогосподарського 

(лісогосподарського) виробництва відкрито лабораторію "Електрообладнання автомобілів та тракторів», яка оснащена необхідним технічним обладнанням та 

дидактичними матеріалами. Завідуватиме лабораторією майстер в/н Олексин В.П. 

 

 

11 січня 2017 року в ліцеї проведено педагогічні читання на тему "Упровадження проектних технологій у навчально-виховний процес ПТНЗ як умова 

ефективного навчання". Були розглянуті питання:  

- Метод проектів як ефективний засіб особистісного та суспільного розвитку учнівської молоді. (Скибан І.В.); 

- Проектна робота у підготовці майбутніх робітників до вирішення професійних завдань. (Кушнір Г.О.); 

- Психолого-педагогічні аспекти ефективного використання методу проектів. (Бікус А.В.) 

- Використання методу проектів на уроках історії. (Сахненко Л.М.) 

- Використання методу проектів на заняттях економічних дисциплін. (Шеруда В.М.) 

 

 

17 січня 2017 року в ліцеї було проведено відкриту виховну годину «Соборна мати – Україна одна для всіх як оберіг» до Дня Соборності України, в рамках 

якої, з метою  поглиблення знань про історичний факт злуки українського народу, учнів ознайомили з історією свята, його значенням. 

 

 

19 січня 2017 року було проведено лекцію "Правда про наркотики". Лекцію проводила практичний психолог 

Бікус А.В. Учням було надано інформацію про різні види наркотичних речовин, про ознаки вживання наркотиків, про 

фізіологічні особливості та поведінкові реакції людини, яка вживає наркотики, про правові наслідки вживання наркотиків 

та відповідальність перед законом, про негативний та шкідливий вплив наркотичних речовин на життя і здоров'я людини. 

Під кінець заняття з учнями проведено релаксіційну вправу.  
 

 

25 січня 2017 року практичним психологом була проведена виховна година на тему "Правда про алкоголь", 

перегляд документального фільму. Метою заходу було узагальнити знання учнів про здоров'я, формувати бажання вести 

здоровий спосіб життя, поглибити знання учнів про шкідливі звички та їх вплив на здоров'я, виховувати почуття 

відповідальності та збереження свого здоров'я. 
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30 січня 2017 року до ліцею завітали представники Інституту картоплярства Національної академії аграрних наук України. Під час зустрічі з дирекцією 

навчального закладу мова велась про співпрацю: проведення дослідницької роботи, проходження учнями ліцею виробничої практики на базі  інституту, проведення 

семінару з питань вирощування картоплі на базі ліцею. Наприкінці зустрічі А.Бондарчук, доктор сільськогосподарських наук, професор, подарував  працівникам ліцею 

наукову літературу. 

 

 

 

02 лютого 2017 року підведено підсумки конкурсу малюнків “Захисники України” (подвиг українських юнаків у 

бою під Крутами 29 січня 1918 року). Кращими роботами журі визнало: 

І місце - “Герої  Крут”, малюнок Захарчука Демяна, учня групи №24 електромонтерів з ремонту та обслуговування 

електроустаткування; 

ІІ місце - “Пам’ятай про Крути”, малюнок Данильченка Романа та Радька  Андрія, учнів групи № 148 трактористів-

машиністів сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва. 

ІІІ місце - “Пам’ятай про Крути”, малюнок Гарбарчук Діани, учениці групи №9 обліковців з реєстрації 

бухгалтерських даних. 

Вітаємо переможців! 

 

 

06 лютого 2017 року учні та працівники ліцею брали участь у мітингу з вшанування пам'яті Степана 

Криворученка, командира взводу окремого загону спеціального призначення "Азов", який загинув 5 лютого 2015 року в селі 

Широкине Волноваського району Донецької області (поблизу міста Маріуполь). На приміщенні ЗОШ 1-3 ст. №4, де 

навчався С.Криворученко, було відкрито меморіальну дошку. Відкриття меморіальної дошки Герою нашого часу у м.Сарни 

є визначною подією для громадян, символом боротьби за незалежність.  

 

 

07  лютого  2017 року  в ліцеї  відбувся випуск восьми слухачів, які навчались за професією «Перукар (перукар - 

модельєр)».  За результатами кваліфікаційної атестації (практичної та теоретичної складових) вони отримали Свідоцтва 

кваліфікованого робітника. Підготовку слухачів здійснювали педагоги Панько І.М., Савицький М.Д., Зелінський О.І., 

Шеруда В.М. Маслянчук О.Ю. 

Бажаємо випускникам високих професійних здобутків! 

 

 

 

07  лютого  2017 року  в актовому залі ліцею працівниками Сарненського районного відділу з питань пробації, інспектором Барановою 

Ю.О. та психологом відділу Овсійчук Ю.В. для учнів прочитана лекція на тему "Що таке правопорушення?" (про злочини та відповідальність за 

скоєння злочинів). Присутні в залі переглянули фільм про злочинність серед неповнолітніх. 

 

 

 

09 лютого 2017 року в м.Рівне на базі ДПТНЗ “Рівненський центр професійно-технічної освіти сервісу та дизайну” відбулися спортивні 

змагання в залік спартакіади ПТО з армспорту. Команда нашого ліцею виборола перше місце.  
Вітаємо переможців! 

 

 



113 

13 лютого 2017 року підведено підсумки конкурсу плакатів “Здати кров заради життя”. Переможцями конкурсу журі визнало: 

І місце - “Здати кров — врятувати життя”, робота Захарчука Дем'яна, учня групи № 24 електромонтерів з ремонту та обслуговування електроустаткування.  

ІІ місце - “Стань донором — врятуй життя”, робота Трушина Володимира, учня групи № 148 трактористів-машиністів сільськогосподарського 

(лісогосподарського) виробництва. 

ІІІ місце - “Ми рятуємо життя”, робота  Тарасюка Івана, учня групи № 11 слюсарів з ремонту автомобілів. 

Вітаємо переможців! 

 

13 лютого 2017 року з ініціативи директора ліцею Морозюка М. П. в навчальному закладі було організовано збір продуктів харчування для воїнів АТО. 

Зібрані продукти було передано громадській організації Волонтерський центр “Сарни” для відправлення за призначенням. 

 

 

14 лютого 2017 року в актовому залі ліцею до Дня Святого Валентина проведено конкурс «Ідеальна пара», 

підготовлений учнівським самоврядуванням при підтримці методистів Сарненського районного будинку культури. За 

підсумками п’яти конкурсів "Етикет", "Вальс", "Зрозумій мене без слів", "Закохані поети" та "Злагоджена пара" серед п'яти пар  

перемогу здобули Кучерук Вікторія, учениця групи № 9 обліковців та Черевко Роман, учень групи №24 електромонтерів. 

Переможці нагороджені сертифікатом на відвідування оздоровчого комплексу "Дельфін". 

Вітаємо переможців!  

 

 

15 лютого 2017 року до Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав в ліцеї проведено лінійку-реквієм "Ехо Афганістану"; відкритий 

виховний захід "Час і досі не загоїв рану - цей одвічний біль Афганістану", який підготували учні групи №9 обліковців під керівництвом майстра в/н Мізюрко І.Ю. 

Під час заходу звучали поезії, вірші, демонструвалась презентація про учнів, випускників ліцею, які загинули в 

Афганістані. Присутні в залі переглянули відео "Голубі берети", "Афганські пісні", "Монолог пілота. Чорний тюльпан". 

У виставковій залі демонструвалась фотовиставка "Минають дні, ідуть роки, життя листки перегортає. А біль 

Афгану на віки в душі чомусь не замовкає". 

   Цього ж дня делегація в складі народного депутата України Сергія Євтушка, міського голови Світлани Усик, 

директора ліцею Миколи Морозюка та голови Сарненської районної спілки ветеранів Афганістану Генадія Радька, 

відвідали матір та вшанували пам'ять воїна-інтернаціоналіста, випускника ліцею Велімця Миколи, який загинув 

виконуючи інтернаціональний обов'язок в республіці Афганістан, та нагороджений орденом Червоної Зірки посмертно. 

 Працівники та учні ліцею брали участь у мітингу з вшанування героїв Афганської війни на Меморіалі Слави, де 

поклали квіти до пам'ятника загиблим. 

 

 

16 лютого 2017 року склавши державну кваліфікаційну атестацію, здобули професії "Кухар" та "Кравець" 

60 слухачів курсів, більшість з яких  з багатодітних та соціально-незахищених сімей. Вони навчалися на базі 

Корпорації «Братерство без кордонів». Якість виконаних робіт засвідчила високу професійну підго-товку 

випускників, їх вміння застосовувати набуті знання на практиці. Навчали слухачів викладачі Велика О.С., Конько 

О.П., Конько Н.П. та Момоток Т.В.  
Із закінченням курсу навчання випускників привітали керівники місії "Братерство без кордонів" Віорел Раду 

(Румунія), Шерлік Хем (Голландія),  Микола Петрович Богданець - директор Корпорації «Братерство без кордонів – 

Україна», Морозюк Микола Петрович, директор ДПТНЗ "Сарненський професійний аграрний ліцей" та Хомич 

Володимир Пилипович - менеджер філіалу корпорації "Братерство без кордонів". Вони побажали випускникам 

успіхів у реалізації їх мрій, щоб здобута професія була не лише фундаментом в житті, але й поштовхом для 

подальшого розвитку. 
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21 лютого 2017 року  в ліцеї проведений відкритий виховний захід на тему "Ми сотнею пішли на небо", до Дня вшанування Героїв Небесної сотні. Захід 

підготували учні групи №25 електромонтерів-зв'язківців  під керівництвом класного керівника Кушнір Г.О. В ході заходу звучали вірші, пісня "Колір сонця", 

демонструвалось відео "94 дні євромайдан очима ТСН", "Обличчя майдану", "Мамо, не плач", "Небесна сотня поіменно. Пам'яті Героям Небесної сотні" та презентація 

про Героїв Небесної сотні з Рівненщини. 

 

 

21 лютого 2017 року спільно з Інститутом картоплярства Національної академії аграрних наук України, кооперативом "Малинівка" та ДПТНЗ "Сарненський 

професійний аграрний ліцей" був проведений семінар з питань картоплярства. Відкрив семінар директор ліцею Микола Морозюк, який вказав на важливість 

проведення семінару для аграріїв Сарненщини та плідної співпраці між організаторами проведення семінару.  

В семінарі брали участь голова Сарненської районної ради Руслан Серпенінов та начальник відділу агропромислового розвитку Сарненської РДА Петро 

Боротюк. Виступаючи перед присутніми, Руслан Серпенінов розповів про перспективи розвитку аграрного сектору 

району у 2017 році та побажав плідної роботи учасникам семінару.  

В ходу семінару були розглянуті наступні питання: 

- сортові ресурси — Фурдига Микола Миколайович, заступник директора з наукової роботи з питань селекції 

та насінництва, кандидат сільськогосподарських наук; 

- технологія вирощування картоплі — Купріянова Тетяна Миколаївна, завідувач відділу виробництва, 

зберігання і переробки, кандидат сільськогосподарських наук; 

- засоби захисту картоплі — Павлова Ірина Михайлівна, агроном-консультант СОК “Малинівка”; 

- засоби захисту — Роман Мамай, представник компанії Арокс кроп; 

- презентація товарів компанії Саміт-Агро — Лушпанов Ігор; 

- презентація продукції ТзОВ "Сарниторф" — Кирянчук Клавдія Іванівна. 

Учасники семінару отримали необхідні знання з питань вирощування картоплі, застосування гербіцидів, 

отрутохімікатів та мінеральних добрив. Представники інституту картоплярства запропонували для реалізації елітні 

сорти картоплі, а саме: "Скарбниця" - ранній сорт; "Околиця" - середньостиглий сорт та "Случ" - середньопізній сорт, 

які були миттєво реалізовані для працівників ліцею та учасників семінару. 

Підводячи підсумки, директор ліцею Микола Морозюк ще раз наголосив на важливості проведення таких семінарів, подякував організаторам та учасникам за 

плідну роботу. 

 

 

23 лютого 2017 року в актовому залі ліцею проведений відкритий захід в рамках предметного тижня соціально-економічної географії світу "Географічна 

подорож". Учні брали участь у географічній відеовікторині, переглянули фрагмент фільму "Дім", про глобальні проблеми країн світу, а під супровід пісні гурту Mad 

Heads "Україна єдина", яку виконала Анастасія Валько, - фільм "Десять наймальовничишіх місць України". 

 

 

02 березня 2017 року в актовому залі ліцею проведений відкритий захід предметного тижня Охорони праці на тему: "Пожежна безпека та газ", який 

підготували члени предметного гуртка під керівництвом викладача Кушнір Г.О. Присутні в залі переглянули фільми "Пожежа в будівлі школи", "Пожежа в спортивному 

клубі" та "Газ". Ведучі заходу навели статистику пожеж в Україні за січень 2017 року. Захід завершився опитуванням учнів про пожежну безпеку. Відповіді засвідчили 

про їх достатній рівень знань з даного питання. 

 


