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02 березня 2017 року в бібліотеці ліцею Белік О.Л. було проведено  літературну бесіду до 190-річчя  від дня народження Леоніда Івановича Глібова (1827-

1893), українського педагога, байкаря, поета-лірика, драматурга, публіциста, журналіста, видавця, культурно-освітнього діяча «Глібов — творець правдивих перлин 

української літератури». Метою бесіди було розкрити перед учнями неповторний світ Л.Глібова; поглибити та розширити знання учнів про творчість Л.Глібова; сприти 

вихованню в учнів прекрасних людських рис, почуття любові до рідної землі. 

 

 

03 березня 2017 року в ліцеї для учнів представниками ПАТ "Рівнеобленерго" Кушмируком О.Й, інженером 

служби охорони праці та представниками Сарненського РЕМ, оперативно-диспетчерської групи (керівник  Ніколайчук П.І.) 

проведено урок з електробезпеки, які розповіли про значення електричного струму в житті людини, його виробництво; про 

дію електроструму на організм людини; про електробезпеку вдома, на вулиці. Учні переглянули відеопрезентацію 

"Електробезпека". Насамкінець їм були запропоновані тестові завдання для закріплення отриманих знань. 

 

07 березня 2017 року в фойє виставкової зали навчального корпусу відбувся конкурс малюнків за творами 

Т.Г.Шевченка «Тарасе ти завжди з нами» між групами ліцею. В конкурсі взяли участь всі групи. Продумані, змістовні 

малюнки представили групи. 

Журі конкурсу на чолі із директором ліцею Морозюком М.П. визначили переможців конкурсу: 

І місце – малюнок «По діброві вітер віє», автор – Захарчук Дем'ян, учень групи № 24 ЕЛ3,  

ІІ місце – малюнок «Вітер віє повіває, по полю гуляє», автор – Шевчук Микола, учень групи № 147 ТР3,  

ІІІ місце – малюнок «Садок вишневий коло хати», автор Хомич Олег, учень групи № 25 ЕЛ3. 

Вітаємо переможців! 

 

 

07 березня 2017 року в ліцеї був проведений відкритий виховний захід "Жінка - найчарівніше творіння 

землі". Директор ліцею Морозюк М.П. привітав усіх жінок та учениць з Міжнародним днем прав жінок та миру, щиро 

подякував за любов, розуміння і надійну підтримку, побажав їм життєвої сили, здоров'я, наснаги, щоб у їх житті завжди 

квітувала весна та вручив Грамоти. 

В програмі заходу відбувся конкурс "Міс ліцею 2017", в якому брали участь 16 учасниць. За підсумками 

чотирьох конкурсів: "Вишиванка", "Візитна картка", "Мій талант", "Голівудська зірка" другою віцеміс стала Дебела 

Марина, учениця групи №8 обліковців, першою віцеміс - Лавор Ірина, учениця групи №9 обліковців. Перемогу в 

конкурсі "Міс ліцею 2017" здобула Шуляк Оксана, учениця групи №8 діловодів.  
Вітаємо переможців. 

 

 

13 березня 2017 року склавши державну кваліфікаційну атестацію, здобули професію "Слюсар з ремонту 

сільськогосподарських машин та устаткування" (3-й розряд) 9 слухачів курсів, більшість з яких  з багатодітних 

та соціально-незахищених сімей. Вони навчалися на базі Корпорації «Братерство без кордонів» та Міжнародного 

благодійного фонду "Глорія". Якість виконаних робіт засвідчила високу професійну підготовку випускників, їх 

вміння застосовувати набуті знання на практиці. Навчав слухачів викладач Ходус Олександр Володимирович. 

Із закінченням курсу навчання випускників привітали гості із Німеччини, члени правління МБФ "Глорія" 

Груслак Олександр та Маріан Хайнц, 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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15 березня 2017 року наш ліцей святкував своє 115-річчя. Напередодні свята усі його ветерани отримали вітальні адреси , в яких директор закладу Микола 

Морозюк висловив щиру повагу і глибоку вдячність за все, що вони зробили для навчання та виховання майбутнього нашої країни. Побажав ветеранам довгих і 

щасливих років життя, здоров’я, миру і благополуччя. 

Урочистості відбулися в актовому залі, де зібралися учні, працівники та гості. Атмосфера в ньому була щирою та сімейною. Виступаючи, очільник ліцею 

Микола Морозюк наголосив на тому, що трудовий колектив продовжує традиції своїх попередників. Розповів про здобутки працівників та учнів, привітав всіх зі святом 

та побажав здоров’я, щастя, впевнено йти у майбутнє, де належно буде поцінована хліборобська праця, нових творчих 

успіхів та трудових здобутків.  

Зі сцени прозвучала вся історія назв сучасного ДПТНЗ «Сарненський професійний аграрний ліцей». 

Хвилиною мовчання було вшановано тих, хто кращі роки свого життя віддав навчальному закладу і відійшов у 

вічність від 110-ї річниці ліцею. 

Привітати колектив ліцею з 115-річчям прибули почесні гості: заступник начальника управління, начальник 

відділу професійно-технічної і вищої освіти Рівненської обласної державної адміністрації Петро Коржевський, 

заступник голови Сарненської державної адміністрації Наталія Параниця, голова Сарненської районної ради Руслан 

Серпенінов, мер міста Сарни Світлана Усик,  помічник народного депутата України Сергія Євтушка Олексій Лавор, 

координатор корпорації «Братерство без кордонів», заступник голови правління Міжнародного благодійного фонду 

«Глорія» Володимир Хомич, керівник СГПП «Промінь» Андрій Кулик, директор Товариства з обмеженою 

відповідальністю «Західметал» Олег Жошко, підприємець Руслан Цуман,  директор ВПУ №22 м. Сарни Володимир 

Городнюк, директор ВПУ №29 м. Володимирець Валерій Боровик, директори ДПТНЗ «Катеринівський навчальний центр» Віктор Бунечко та «Полицького навчального 

центру» № 76 Микола Переходько. Вони щиро привітали увесь трудовий та учнівський колективи  ліцею зі 115-річчям та побажали щедрого ужитку на професійно-

освітній ниві. 

Працівникам ліцею були вручені Почесна грамота, Грамота з відзнакою та цінний подарунок голови Рівненської обласної ради, Почесні грамоти управління 

освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації, Грамоти обласної асоціації Всеукраїнської асоціації працівників професійно-технічної освіти, Грамоти 

ліцею.  

Заступник директора з НР Ганна Михайлюк зачитала присутнім святковий наказ щодо преміювання всіх працівників ліцею в сумі 115  грн. та нагородження 

пам'ятними медалями.  

Для присутніх в залі звучали художні  номери, які підготували до свята учасники художньої самодіяльності. 

Трудовий колектив ліцею висловлює щиру вдячність гостям за те, що знайшли час і розділили радість навчального закладу, а також за подарунки, які 

сприятимуть зміцненню матеріально-технічної бази навчального закладу. 

 

 

Війна на сході України майже щоденно забирає життя її Захисників, її Героїв. Цими днями сумна звістка прийшла і до нашого 

навчального закладу - у п’ятницю 17 березня 2017 року під м. Маріуполь Донецької області, у зоні проведення АТО, під час виконання 

бойового завдання внаслідок розриву міни загинув наш випускник, матрос Олексій Кондратюк. 

 У 2012 році, після закінчення навчання в ліцеї, він здобув професію «Тракторист-машиніст сільськогосподарського 

виробництва; слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування», а в травні 2016 року був призваний Костопільським 

РВК на військову службу за контрактом. 

На церемонії прощання із загиблим Героєм, яка відбулася 21 березня о 12.00 год. на площі ім. Т.Г. Шевченка міста Костопіль, 

були присутні наші працівники: заступник директора з НВР Власюк Т.В., майстер виробничого навчання Гриневич А.І, актив 

учнівського самоврядування. Вони віддали останню шану Герою, поклали квіти до його могили. 

22 березня 2017 року учні та працівники ліцею вшанували пам'ять Героя хвилиною мовчання на ліцейній лінійці. 

Олексію був лише 21 рік. В нього залишилися батьки, брат, дружина та дворічний син. 
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Учнівський та трудовий колектив ДПТНЗ «Сарненський професійний аграрний ліцей»  висловлюють щирі співчуття родині загиблого. Знаємо, що 

пам’ять про мужнього Воїна-Захисника назавжди залишиться в людських серцях! 

Слава Україні! 

Героям Слава! 

 

 

22 березня 2017 року з метою військово-патріотичного виховання молоді та популяризації військової служби за контрактом з учнями випускних груп ліцею 

проведено заняття з предмету "Захист Вітчизни" в Сарненському РВК. В ході заняття учням було роз"яснено умови проходження військової служби за контрактом, 

продемонстровані зразки зброї та проведені практичні заняття неповного розбирання зброї АК-74, РКК та ПМ. 

 

 

22 березня 2017 року, головний національний символ ожив на подвір’ї навчального закладу. У формі Герба України вистроїлися ліцеїсти – члени учнівського 

самоврядування. Своєю участю у флешмобі «Тризуб – це Україна» вони засвідчили свою повагу до національної символіки. 

Після цього учні ліцею відвідали виховний захід в актовому залі, де ведучі розповіли їм про історію та значення 

Тризуба - нашого Герба, який ми, українці, поважаємо й готові захищати. 

 

 

26 березня 2017 року відповідно до Положення про організацію навчально — виробничого процесу у професійно-

технічних навчальних закладах, затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки № 419 від 30.05.2006 року, Положення 

про порядок надання робочих місць для проходження учнями, слухачами професійно-технічних навчальних закладів 

виробничого навчання та виробничої практики, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 992 від 

07.06.1999 року, відповідно до робочих навчальних планів та програм на 2016-2017 навчальний рік та підписаного Договору 

з Інститутом картоплярства Національної академії аграрних наук України для проходження переддипломної виробничої 

практики в смт. Немішаєве, Бородянського району Київської області відбули учні групи №147 трактористів-машиністів 

сільськогосподарського (лісогоспордарського) виробництва на чолі з майстром виробничого навчання першої категорії Цицюрою П.С. Переддипломна виробнича 

практика проводитиметься з 27 березня по 14 квітня 2017 року.            

Бажаємо хлопцям успіхів у проходженні переддипломної виробничої практики. 

 

 

28 березня 2017 року в актовому залі ліцею проведений відкритий виховний захід “Права та обов”язки громадян 

в Україні та Європі”, який підготувала координатор євроклубу “Молодь Європи” Ольга Белік. Під час заходу відбулась 

зустріч учнів з методистом НМЦ естетичного виховання учнів ПТНЗ Цьомик М.П., юристконсультом Сарненського центру 

зайнятості Карпець О.В., директором Сарненського центру надання безоплатної вторинної правової допомоги Павлюком 

М.Г., які розповіли про інституції надання громадянам правової допомоги в регіоні. 

 

 

30 березня 2017 року в ліцеї проведений фестиваль читців-декламаторів творів Тараса Шевченка “Слово 

Тарасове сильне та вічне, любити Вітчизну і досі нас кличе і знати минуле її”, в якому брали участь 23 учні. Під час 

заходу учні переглянули відеофрагменти екранізації творів Т.Г. Шевченка. Фестиваль підготувала заступник директора з 

навчальної роботи, викладач української літератури Г.І.Михайлюк. 

12 квітня 2017 року учениця групи №2 перукарів Альона Буткевич брала участь у ІІ етапі Всеукраїнського 

конкурсу фахової майстерності серед учнів професійно-технічних навчальних закладів Рівненської області який 

проводивсь на базі ВПУ№22 м.Сарни. Конкурсна програма передбачала виконання завдань теоретичного та практичного 
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турів. Теоретичні завдання виявили рівень знань учасниць з предметів «Перукарська справа», «Матеріалознавство», «Санітарія і гігієна», «Охорона праці» шляхом 

тестування. Практичний тур відповідав вимогам рівню кваліфікації «Перукар І класу» та передбачав виконання вечірньої фантазійної зачіски з елементами плетіння у 

відповідності з модними тенденціями. Журі оцінили знання й навички конкурсантів за рядом критеріїв, а саме: дотримання вимог безпеки праці, відповідність зачіски 

сучасному напрямку моди, раціональне використання технологій обробки волосся, час виконання, гармонійність та довершеність образу, складність виконання зачіски, 

оригінальність ідеї. В зачісках були присутні елементи плетіння декоративних кіс, які зараз користуються великою популярністю. Також не оминули і більш класичні 

види укладання: широкі локони, завиті різноманітними способами, гармонійно прикрашали задумку кожного автора.   За підсумками конкурсу учениця нагороджена 

Дипломом учасника. 

 

 

12 квітня 2017 року учнями ліцею на навчальному полігоні ліцею висаджено алею дерев пам'яті Героїв АТО. Серед посаджених дерев — ялини, липи, клени. 

Алея стане символом, який нагадуватиме нам, якою ціною дається воля і незалежність нашої країни. 

 

 

13 квітня 2017 року на базі Рівненського професійного ліцею відбувся ІІ етап Всеукраїнського конкурсу фахової 

майстерності серед учнів ПТНЗ з професії «Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування», в 

якому брав участь учень групи № 9 електромонтерів з ремонту та обслуговування електроустаткування Сімончук Михайло 

Павлович, який зайняв третє місце та був нагороджений Дипломом ІІІ ступеня управління освіти і науки Рівненської обласної 

державної адміністрації. Вітаємо призера конкурсу.  
 

 

 

З 5-го по 12-е квітня 2017 року в рамках Всеукраїнської спортивної гри серед учнів ПТНЗ “Козацька наснага” в 

ліцеї  були проведені конкурси, в яких брали участь усі навчальні групи: 

- “Втеча полоненого з неволі” (стрибки поштовхом двох ніг); 

- “Сильна рука” (армспорт); 

- “Підтягування у висі”; 

- “Змагання з гирями (поштовх)”; 

- “Піднімання козака”; 

- “Метання довбні”; 

- “Герць козацьких джур” (естафета). 

За сумою балів переможцями конкурсів стали: 

І місце — команда групи № 148 трактористів-машиністів 

сільськогоспо-дарського (лісогосподар-ського) виробництва у 

складі Мізюрко Богдана, Гамзи Павла, Тригуби Дмитра, Комара 

Володимира, Аржевікіна Івана, Щевича Кирила (149 балів); 

ІІ місце -  команда групи № 46 слюсарів з ремонту 

автомобілів у складі Басюка Руслана, Столяра Віктора, Гоча 

Максима, Марковця  Петра, Ярути Михайла, Робейка Андрія, 

Радчука Владислава, Котка Олександра, Дячука Андрія (148 балів); 

ІІІ місце -  команда групи № 149 трактористів-машиністів сільськогосподарського (лісогосподарського ) 

виробництва у складі Бусєва Сергія, Шедловського Миколи,  Пінчука Владислава, Твердого Валентина, Ковальчука 

Валентина (125 балів). 

Вітаємо команди переможців! 
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18 квітня 2017 року колектив працівників та учнів ліцею брав участь у традиційному загальноміському  святі 

— виставці Великодніх яєць та Пасок у сквері “Залізничник”. Учасники заходу продовжили благородний почин — 

сформували “Великодній кошик” для передачі дітям-сиротам та дітям позбавлених батьківського піклування.  
 

 

25 квітня 2017 року, напередодні тридцять першої ріцниці аварії на Чорнобильській атомній електростанції, 

бібліотекарі районної книгозбірні та  ліцею для учнів провели вечір-роздум на основі художньо-документального роману 

«Чорнобильська молитва» білоруської письменниці Світлани Алексієвич, Нобелівської лауреатки 2015 року. Письменниця 

говорить голосами «маленьких людей» про катастрофу, що зруйнувала мільйони життів, перевернула світогляд цілого 

покоління, а заразом відхилила залізну завісу й підважила непорушну, здавалося, конструкцію радянської держави. Роман створено на основі розлогих інтерв’ю з 

очевидцями та потерпілими від Чорнобильської трагедії: ліквідаторами та їхніми близькими, вимушеними переселенцями з уражених радіацією регіонів та самоселами 

«зони», посадовцями, від рішень яких залежали долі десятків тисяч людей та дітьми, котрі знали, що народилися вже приреченими. Учні переглянули книжкову 

виставку «Біль обернений у слово».                

 

 

26 квітня 2017 року в рамках проекту “Покращення системи підготовки кадрів для потреб Волинського 

субрегіону”, на навчальному господар-стві ліцею проведено майстер-клас з професії “Тракторист-машиніст 

сільськогосподарського виробництва” “Підго-товка та робота на машинотракторних агрегатах”:  

- оранка (трактор МТЗ-20, плуг — ПОНЗ), проводив майстер виробничого навчання І категорії Мірковець 

В.С.;  

- дискування (трактор МТЗ-80, борона дискова БД 2.2), проводив майстер виробничого навчання І 

категорії Цицюра П.С.;  

- сівба (трактор МТЗ-920, сівалка СЗА 3.6), проводив майстер виробничого навчання Шапірко В.Б.  

Учасниками майстер-класу були майстри виробничого навчання, які здійснюють підготовку 

кваліфікованих робітників за професією “Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва” з Рівненської 

та Волинської областей. 

 

 

26 квітня 2017 року працівники та учні ліцею з нагоди 31-ї річниці трагедії на Чорнобильській АЕС брали участь у мітингу-реквієм біля  пам'ятного знака  

жертвам чорнобильської  катастрофи у міському сквері “Залізничник”, вшанували пам'ять загиблих у чорнобильській катастрофі, поклали квіти до підніжжя  пам'ятного 

знака 

 

 

27 квітня 2017 року в читальній залі районної книгозбірні відбувся вечір кіно "2+1" або "Все починається завтра", який відвідали бібліотекар ліцею Белік 

О.Л. разом з учнями. Це добрий та одночасно сумний фільм, який надихає та дає надію, розповідає приголомшливо зворушливу історію про те, як безтурботний ловелас, 

опинившись зі своєю грудною донькою на руках, мати якої просто втекла, стає чудовим батьком з великої літери. Через 8 років мати з'явиться, але чи принесе вона 

щастя? Фільм знятий динамічно, з постійними несподіваними поворотами і просто непередбачуваними моментами, з гумором, добротою і приголомшливою грою 

акторів. Прекрасний відеоряд і тонко, до сліз і грудки в горлі, передані почуття взаємної любові батька і доньки. 
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28 квітня 2017 року учні ліцею брали участь у районних змаганнях з кульової стрільби присвячених Дню Перемоги, які проводились у тирі  Сарненського 

педагогічного коледжу Рівненського державного гуманітарного університету. Команда ліцею виборола друге призове місце та нагороджена Грамотою Сарненського 

РСТК ТСОУ та цінним подарунком. 

Вітаємо призерів! 

 

 

05 травня 2017 року. У квітні, травні в ліцеї проводяться роботи із заміни асфальтного покриття площі 1000 м.кв. біля навчального корпусу кольоровою 

бруківкою. Станом на 05 травня укладено 390 м.кв. Роботи будуть завершені у червні місяці. 

 

 

05 травня 2017 року в ліцеї проводились змагання з кульової стрільби, присвячені Дню Перемоги над 

нацизмом у Другій світовій війні. В змаганнях брали участь команди від дирекції, адміністративно-господарської 

частини, майстрів виробничого навчання, викладачів та учнів. За підсумками змагань перше місце виборола команда 

викладачів (229 балів); друге — команда майстрів виробничого навчання (202 бали); третє — учні (183 бали ). Вітаємо 

викладачів з перемогою у змаганнях. 

 

 

09 травня 2017 року працівники ліцею брали участь в 

урочистостях з нагоди 72 — ї річниці  Перемоги над  нацизмом, які 

проводились на оновленому Мемориалі військової слави в Сарнах. Схилили 

голови перед світлою пам'ятю тих, хто віддав своє життя за врятування України, увійшовши в безсмертя. Поклали квіти до 

пам'ятних знаків загиблим воїнам.  
 

 

16 травня 2017 року на базі ліцею проводилась нарада керівників навчальних закладів Сарненського району, на 

якій виступив директор ліцею Микола Морозюк. Він подякував директорам ЗОШ ІІ-ІІІ ступенів за співпрацю та запросив 

випускників шкіл здобувати робітничі професії у ДПТНЗ "Сарненський професійний аграрний ліцей".  

Учасники наради переглянули виставку робіт, членів гуртків технічної творчості, декоративно-ужиткового мистецтва, бісероплетіння, "З бабусиної скрині", 

вироби слюсарної майстерні. 

По завершенні наради її учасники мали змогу придбати огірки, вирощені в теплиці ліцею. 

 

 

 

 

Вишиванка вважається оберегом від усього лихого, що може статися в людському житті. Вона є символом краси, 

міцного здоров’я, щасливої долі та символізує і родинну пам’ять, вірність та любов у сім’ї. Вишиваний одяг настільки 

сильно увійшов у життя українців, що в нашій країні влаштовуєтеся навіть спеціальне свято – День вишиванки. Так, 

цьогоріч - 18 травня учні та працівники ліцею приєдналися до загальнонаціонального  святкування та одягли святкові 

вишиванки. Така дія має глибокий контекст, адже йдеться про вираження своєї національної та громадянської позиції, 

культурну освіченість та духовну свідомість. Крім того, як показує досвід, люди в День вишиванки завжди піднесені та 

усміхнені, адже в стародавньому одязі закодовано багато символів сили, добробуту, краси та оберегів. 
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24 травня 2017 року  в ліцеї відбулась зустріч випускників навчального закладу  з представником  Сарненського районного військового комісаріату 

старшим лейтенантом Маруковим Олександром Сергійовичем. Проводилась профорієнтаційна робота щодо підбору контингенту в Збройні Сили України та служби 

за контрактом. 

 

 

28 травня 2017 року відповідно до обласної Програми розвитку освіти на 2016-2018 роки, Положення про 

проведення обласної виставки-ярмарку робітничих професій, з метою підвищення рівня профорієнтаційної роботи 

серед учнівської молоді та мотивації професійної діяльності, усвідомлення молоддю своєї відповідальності за 

вибір професії в парку молоді м.Рівне проводилась виставка-ярмарок робітничих професій,  в якій брали участь 

працівники ліцею. На виставці демонструвалися вироби слюсарної майстерні, вироби учасників гуртків 

електротехнічного, технічної творчості, художньої творчості, продукція навчального господарства. Майстер 

виробничого навчання з підготовки електромонтерів з ремонту та обслуговування електроустаткування Мірковець 

В.В. проводив майстер-клас "Монтаж ввідного щитка обліку електроенергії". Відгуки рівнян про побачене 

засвідчили високу фахову майстерність вихованців ліцею та їх наставників. Крім того, відвідувачі придбали 

слюсарні інструменти, робочі рукавиці, насіння технічних культур та огірки, вирощені в теплиці ліцею. 

 

 

1 червня 2017 року розпочала роботу приймальна комісія ліцею з набору учнів на 2017-2018 навчальний рік, яка працює з 8-00 год. до 18-00 год. без перерви 

на обід. 

 

 

5 червня 2017 року у день Святої Трійці та святкування 132-ої річниці міста Сарни учням ліцею Ніколайчуку Максиму та Жучені Діані за підсумками другого 

семестру 2016-2017 навчального року були вручені стипендії та Грамоти Ксенії Павловської, депутата Рівненської обласної ради. 

 

 

6 червня 2017 року  вокальний колектив “Краяночка” брав участь у 7-му обласному відкритому фестивалі 

вокально-хорового мистецтва "Поліський краю дорогий...", присвяченому творчості композиторів Рівненщини та Волині 

який проводивсь у Будинку культури села Горбаків Гощанського району. (Організаторами фестивалю є Навчально-методичний 

центр естетичного виховання учнів професійно-технічних навчальних закладів у Рівненській області та товариство з обмеженою 

відповідаль-ністю "Сільськогоспо-дарське підприємство ім.Воловікова"). Учасники вокального колективу виконали українські 

народні пісні “Ой у лузі червона калина” та “Посилала мене мати”. За підсумками фестивалю колектив “Краяночка” за 

успішний виступ нагороджений Дипломом навчально-методичного центру естетичного виховання учнів професійно-технічних 

навчальних закладів у Рівненській області, товариства з обмеженою 

відповідальністю “Сільськогосподарське підприємство імені Воловікова” та 

цінними подарунками. 

 

 

08 червня 2017 року на базі ліцею відбулося заключне засідання обласної методичної секції керівників 

фізичного виховання професійно-технічних навчальних закладів Рівненської області. На секції були розглянуті 

наступні питання: 

- реалізація заходів Концепції національно-патріотичного виховання під час викладання предметів “Фізична 

культура”, “Захист Вітчизни” та в позакласній роботі у ДПТНЗ “Сарненський професій-ний аграрний ліцей”; 

- підсумки спартакіади професійно-технічних навчаль-них закладів Рівненської області;  
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- військово-патріотичне виховання засобами предметів “Фізична культура” та “Захист Вітчизни” (презентація 

проекту). 

В ході секції проведена спартакіада серед керівників фізичного виховання ПТО Рівненської області.  

У виступах та обговоренні даних питань брали участь Олексійчук О.А. - керівник обласної методсекції керівників 

фізичного виховання, Михайлюк Г.І. - заступник директора з НВР ліцею, Жабчик А.Ф. - керівник фізичного виховання 

ліцею, Зелінський О.І. - викладач предмета “Фізична культура” (3-тя годинна) ліцею. 

Керівники фізичного виховання області оглянули базу ДПТНЗ “Сарненський професійний аграрний ліцей” та 

побували з екскурсією у Сарненській військовій частині А — 01531. 

По завершенню роботи методсекції її учасники отримали методичні та презентаційні матеріали. 

 

 

 

26 червня 2017 року в ліцеї відбулись урочистості з нагоди вручення дипломів кваліфікованого робітника та 

атестатів про здобуття повної загальної середньої освіти. Із 277 випускників поряд з дипломом кваліфікованого робітника 

109 отримали атестат про повну загальну середню освіту. Диплом "з відзнакою" отримала Жученя Діана - оператор 

комп'ютерного набору ІІ категорії; діловод.  
Щиро привітали випускників із здобуттям професії директор ліцею М.П. Морозюк, начальник відділу агропромислового 

розвитку Сарненської районної державної адміністрації П.М. Боротюк, викладач Мирогощанського аграрного коледжу Р.М. 

Тимощук, представник фірми "Естель" м.Рівне Мосійчук О.В., яка вручила Сертифікати на 20-ти відсоткову знижку на 

продукцію фірми випускникам групи Перукарів (перукарів-модельєрів). 

 

 

20 липня 2017 року за результатами кваліфікаційної атестації (практична та теоретична складові) 11 слухачів (група"Кухар") та 27 слухачів (група 

"Кравець"), які навчались на базі корпорації "Братерство без кордонів" отримали Свідоцтва встановленого  державою зразка. Комісія відзначила належний 

рівень підготовки випускників. Із закінченням курсу навчання випускників привітали менеджер корпорації "Братерство без кордонів" Хомич В.П., голова Сарненської  

районої Ради Серпенінов Р.П., - заступник голови районної ради Костецький  М. А., начальник відділу освіти, молоді та спорту Сарненської РДА Коркош С.М, директор 

ліцею Морозюк М.П., заступник директора з НВР Мельникович М.М. єпископ, голова обласного об’єднання церков Християн Віри Євангельської П’ятидесятників 

 Боришкевич В.Д., заступник голови обласного об’єднання церков Християн Віри Євангельської П’ятидесятників Коток О.А. У вітальному слові вони побажали 

випускникам успішного працевлаштування. 

 

 

21 серпня 2017 року в ліцеї проведені вступні іспити. Випускники шкіл складали  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, а 23 серпня 

абітурієнти прибули в ліцей щоб ознайомитись зі списками навчальних груп. Керівники груп провели з учнями бесіди з 

організаційних питань.   

 

23 серпня 2017 року працівники ліцею брали участь в заходах з нагоди Дня Державного Прапора України, які 

проводились на центральній площі міста Сарни та на транспортній розв’язці на в’їзді в райцентр, на перетині двох державних 

автошляхів Київ-Сарни-Ковель і Городище-Рівне-Старокостнів. В цей же день викладач фізичної культури, Майстер спорту 

України з легкої атлетики Сергій Опалько та ветеран праці Бортнік Петро брали участь у легкоатлетичному пробізі «Під 

прапорами», що відбувався в рамках святкування 26 річниці Незалежності України.  

Цього ж дня працівники ліцею брали участь і в урочистостях з нагоди Дня Незалежності України, які проводились в районному Будинку культури. 
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24 серпня 2017 року трудовий колектив ліцею брав участь у святковій ході у вишиванках від вулиці Соборної до Широкої (центральна площа), де відбувся 

урочистий захід присвяченій 26 –й річниці незалежності України. 

 

 

25 серпня 2017 року  завершено збір зернових на навчальному господарстві ліцею. Всього зібрано: 

 - озиме жито (22 га) - 38100 кг; 

 - тритикале  (30 га) - 30100 кг; 

 - овес (26 га) - 35420 кг; 

 - гречка (5 га) - 6940 кг. 

 

 

01 вересня 2017 року в ліцеї була проведена урочиста лінійка, присвячена Дню знань. 

Цього року лави учнів ліцею, згідно з регіональним замовленням, поповнили випускники шкіл із Сарненського, 

сусідніх з Сарненським районом північних районів Рівненщини, а також із Волинської та Полтавської областей. Понад 500 

учнів вишикувались на площі ліцею біля Державного Прапора в очікуванні першого звоника, що має розпочати їх "похід"до 

Країни знань. На святі були присутні почесні гості: Кулик А.Є., директор ПСП «Промінь», заслужений працівник сільського 

господарства України; Лаврущенко С.О., приватний підприємець, учасник АТО., які вручили цінні подарунки для навчального 

закладу.  
Найтепліші слова  вітань та побажань прозвучали на адресу першокурсників та всіх учнів від директора навчального 

закладу Миколи Морозюка та гостей.  Заступник директора з виховної роботи Власюк Т.В. оголосила наказ директора ліцею 

"Про відзначення учнів за підсумками навчально-виховної та навчально-виробничої роботи за 2016-2017 н.р.". Учні були 

нагороджені грамотами, подяками, подарунками та грошовими преміями. 

Після закінчення урочистостей в усіх навчальних групах був проведений Перший урок на тему «Україна – європейська 

держава».  

 

 

04 вересня 2017 року 12 учнів групи №148 трактористів-машиністів сільськогоспо-дарського виробництва 

(майстер в/н - Шапірко В.Б.) відбули в Інститут картоплярства Національної академії аграрних наук (с.Немішаєве, 

Бородянського району, Київської області) для проходження виробничої практики. Удосконалювати здобуті знання, уміння 

та практичні навички на базі інституту учні будуть до 28 вересня.  
 

 

07 вересня 2017 року спортивна команда ліцею виборола третє призове місце у загальнокомандному заліку п’ятої 

спортивної Спартакіади серед навчальних  закладів міста Сарни та нагороджена кубком та Грамотою Сарненської районної 

державної адміністрації та Сарненської районної ради. Готовили команду до змагань Жабчик А.Ф. , керівник фізвиховання 

ліцею та Опалько С.А. , викладач предмета «Фізична культура». Вітаємо призерів Спартакіади! 

 

 

12 вересня 2017 року на навчальному господарстві з площі 0,65 га зібрано врожай картоплі.  Всього – 8 255 кг. Це значно більше ніж в минулому році. 

Отримати високий врожай картоплі дозволила посадка її нових сортів 1-ї репродукції: «Случ», «Серпанок», «Скарбниця».  Картопля буде використана для харчування 

учнів в їдальні ліцею та реалізовуватиметься населенню. 
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15 вересня 2017 року підведено підсумки конкурсу композицій навчальних груп "Тобі, Україно дарунки землі за щедру працю на землі". Переможцями 

конкурсу стали: 

І місце – композиції учнів груп № 9 обліковців з реєстрації бухгалтерських даних та учнів групи № 48 слюсарів з ремонту автомобілів; 

ІІ місце - композиція учнів групи № 3 перукарів (перукарів-модельєрів); 

ІІІ місце – композиція учнів  група №10 обліковців з реєстрації бухгалтерських даних.  

Вітаємо переможців! 

 

 

18 вересня 2017 року в ліцеї проведено засідання Ради учнівського самоврядування, на якому були обрані: 

голова - Швая Лідія, учениця групи № 3 перукарів(перукарів-модельєрів), заступник голови -  Манзик Григорій, учень 

групи №48 слюсарів з ремонту автомобілів, секретар – Питель Віктор, учень групи № 15 діловодів.  

На засіданні були створені комісії:  
- з питань навчання то професійної підготовки (голова комісії - Степанюк Марія); 

- з питань дисципліни і порядку (голова комісії - Прозапас Тарас); 

- з питань спортивної (голова комісії - Колодич Петро); 

- з питань культурно-масової роботи (голова комісії - Осенік Вікторія); 

- з питань соціального захисту з питань організації побуту (голова комісії - Лавор Ірина); 

- з питань організації побуту учнів (голова комісії - Кухарець Микола). 

 

 

19 вересня 2017 року в актовій залі ліцею був проведений відкритий виховний захід до Дня партизанської слави та партизанського руху в Україні 

"Пам'ять серця", який підготували та провели учні групи №26 електромонтерів під керівництвом класного керівника Панько 

І.М. та майстра групи Радчука М.І. Учні розповіли присутнім в залі про партизанський рух в Україні, героїв партизанського 

руху, декламували поезії про тих, хто боровся за Батьківщину, переглянули відео "Щоденник партизанського руху". 

 

      28 вересня 2017 року в актовому залі ліцею відбулися урочистості з 

нагоди Дня працівників освіти та Дня працівників профтехосвіти.  Директор 

ліцею Морозюк М.П. привітав всіх працівників зі святом та подякував за любов 

до своєї професії, за працю з душею, за вірність своєму професійному обов’язку, 

 вручив Грамоти управління освіти і науки Рівненської обласної державної 

адміністрації та Грамоти ліцею, а молодим педагогам  Марковцю В.Р , 

Підвишеному О.С., Круглику М.Ю., Занозовському В.І. - стрічки «Молодий 

педагог – 2017 року» та Пам’ятки.  

  Голова комітету профспілки навчального закладу Гриневич Т.О. вручила всім святкові подарунки та побажала 

 здоров’я, невичерпних творчих сил, натхнення, щастя, довгої людської пам’яті. Привітали педагогів зі святом і члени 

учнівського самоврядування, подарувавши педагогам святковий торт квіти та художні номери. 

 

      02 жовтня  2017 року відбувся фінальний матч першості ліцею з футболу, що проводився впродовж вересня-жовтня серед навчальних груп ліцею. У фіналі 

зійшлися команди 48 групи слюсарів та 26 групи електромонтерів. В запеклій боротьбі перемогу та перехідний кубок ліцею виборола команда слюсарів.  
      Вітаємо переможців. 
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10 жовтня 2017 року практичним психологом Бікус А.В  з учнями ліцею проведена бесіда до Всесвітнього дня психічного здоров’я. Метою було підвищити 

обізнаність учнів про проблеми психічного здоров’я, про інтереси та захист прав людей з психічними розладами. А також привернути увагу учнів до даної проблеми та 

формування позитивного емоційного клімату та підвищення толерантності до людей із психічними вадами. 

 

     11 жовтня 2017 року в актовому залі ліцею проведено відкритий виховний захід «Скажи пожежам ні!», який підготував інженер з охорони праці Камзьол 

В.В. Присутнім в залі були наведені приклади останніх трагічних подій, які сталися в дитячому оздоровчо-спортивному таборі Вікторія міста Одеси, де в пожежі 

загинули троє дітей,  а також про пожежі в інших навчальних  закладах держави. Була наведена статистика пожеж та їх наслідків за рік. Учні переглянули відео 

«Використання первинних засобів пожежогасіння». 

       

12 жовтня 2017 року в актовому залі проведено відкритий виховний захід  до Дня захисника України 

"Україна понад усе", який підготували учні ліцею під керівництвом викладача предмета «Захист Вітчизни» Жабчика 

А.Ф. Девізом заходу були слова  М. Вінграновського «Ми тут. Ми всі. Ми є. Ми гурт. Єднаймося. Ми є той грунт 

подій майбутніх вирішальних».  

Директор ліцею Микола Морозюк привітав усіх присутніх з наступаючими святами Днем святої Покрови 

Пречистої Богородиці, 75-ю річницею Української повстанської армії,  Днем українського козацтва та Днем 

захисника України. Побажав усім козацького здоров’я, відданості Україні та миру. До учнів звернулися учасники 

бойових дій в зоні АТО, випускники ліцею, Руслан Полтарін та Сергій Власюк, які запевнили всіх, що Герої України 

не віддадуть агресорові ні п’яді  рідної землі, що ворог з соромом піде з 

нашої країни.  

      Присутні в залі хвилиною мовчання вшанували тих, хто віддав своє 

життя заради України. Вічна пам’ять і слава героям. В ході заходу демонструвались відео «Слава героям української нації», 

«Повертайся живим!». Звучали патріотичні поезії та пісні. 

 

12 жовтня 2017 року з нагоди вшанування пам'яті героїв УПА та Романа Шухевича в Сарненській центральній 

районній бібліотеці  проводивсь історичний калейдоскоп ''Роман Шухевич: постать на тлі доби воюючої України". Захід 

проходив біля книжкової виставки "УПА: історія нескорених", організований бібліотекою  спільно з Сарненським архівом. В 

ньому бралии участь і студенти нашого ліцею. які переглянули документальні відео: "Історія УПА" та "Історичний подвиг 

Романа Шухевича". 

 

 

14 жовтня 2017 року у День захисника Вітчизни, козацтва та тисячолітніх християнських традицій у бібліотеці 

 ліцею проведена історична година «Україна козацька: п’ять віків історії». Бібліотекар Белік О.Л  та ведучі заходу 

гортали сторінки історії, пов’язані з героїчними подвигами козаків, провели цікаву вікторину, а насамкінець «студенти-

козаки» грали в веселі козацькі ігри. Для тих, хто захоплюється історією своєї держави,  для постійних відвідувачів та 

гостей читального залу була оформлена книжкова виставка «Тої слави козацької повік не забудем…»,  присвячена 

найбільш яскравим постатям Війська Запорізького та їх державній діяльності. 

 

 

     24 жовтня 2017 року в актовому залі ліцею проведено відкритий виховний захід, присвячений 75–ій річниці 

створення Української повстанської армії «Пам’ятати, щоб не забути… ». Захід підготували учні  груп № 150 
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трактористів–машиністів  сіль-ськогосподарського виробництва та №11 обліковців з реєстрації бухгалтерських даних під керівництвом викладача  Сахненко Л.М.. 

Ведучі заходу охарактеризували основні сторінки історії створення та боротьби УПА. Присутні в залі переглянули документальний  фільм «Історія ОУН-УПА» та 

відеокліп «Зродились ми з великої години». 

 

 

       24 жовтня 2017 року учениця ліцею Єфросинія Головацька брала участь в обласному фестивалі-конкурсі патріотичної пісні «Поліська Січ» серед учнів 

навчальних закладів, який проводивсь на базі  ДПТНЗ «Рівненський центр професійно-технічної освіти сервісу та дизайну».  За підсумками конкурсу Єфросинія стала 

його призером та була нагороджена Дипломом ІІІ ступеня. 

 

      26 жовтня 2017 року в ліцеї проведено  шаховий турнір, в якому брали участь по два учні з кожної навчальної 

групи. Переможцями шахового  турніру стали: 

    І місце - Несвіт Максим, учень групи № 27 електромонтерів з ремонту та обслуговування електроустаткування; 

    ІІ місце – Гонтар Максим, учень групи № 12 слюсарів з ремонту автомобілів; 

    ІІІ місце – Гаврилюк Ніна, учениця групи № 16 діловодів. 

     Вітаємо переможців! 

 

03 листопада 2017 року в ліцеї були проведені загальноліцейні 

батьківські збори з наступним порядком денним: 

1. Про організацію навчально-виробничого процесу та виховної роботи 

в ДПТНЗ «Сарненський професійний аграрний ліцей». 

2. Звіт голови Піклувальної ради про надходження та витрати благодійних внесків у 2016-2017 навчальному році. 

3. Про кримінальну відпо-відальність неповнолітніх 

4. Про порядок отримання посвідчень водія, тракториста учнями ліцею. 

5. Про затвердження складу Батьківського комітету. 

 

 

08 листопада 2017 року, напередодні Дня української писемності та 

мови, який відзначається в Україні з 1998 року 9 листопада, в Сарненській центральній районій бібліотеці була проведена 

година мовознавства «Мова єднання», на яку були запрошені учні ліцею. Вони ознайомилися зі сторінками історії 

української мови, згадали скорботні дати на тернистому шляху її розвитку, брали участь у вікторині, послухали цікаві факти 

про українську мову. Молодь читала вірші відомих українських поетів: Тараса Шевченка, Лесі Українки, Володимира 

Сосюри. Наприкінці заходу пригадали геніальні слова Ліни Костенко: «Нації вмирають не від інфаркту, спочатку їм 

відбирають мову». Ведучі побажали присутнім примножувати скарби рідної мови, яка єднає націю і створює її індивідуальне 

обличчя. Захід закінчився переглядом документального фільму «Чому я 

розмовляю українською?» 

 

08 листопада 2017 року на базі майстерні перукарської справи  був 

проведений майстер-клас «Блон-дування волосся з яскравими пасмами» для 

учнів групи №3 перукарів (перукарів-модельєрів) в рамках підготовки учнів до участі у Всеукраїнському  конкурсі  студентів 

навчальних закладів з перукарського мистецтва  «Снігова королева» (у стилі «Панк»). Проводила майстер-клас технолог 

фірми ESTEL  м. Рівне Марія Шестак. 
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09 листопада 2017 року дирекція, працівники та учні ліцею одночасно з тисячами громадян в Україні та інших державах світу писали XVII 

Всеукраїнський радіодиктант національної єдності. Всього в ліцеї писали 223 особи. 

 

      10 листопада 2017 рокув рамках проекту «Покращення системи підготовки кадрів для потреб економіки 

Волинського субрегіону» за співфінансування Програми Європейського Союзу «Підтримка політики регіонального 

розвитку в Україні» тендерний комітет (управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації) 

здійснив закупівлю тракторів марок Білорусь 1025, Білорусь 892, Білорусь 320.4, для створення Навчально-

практичного  центру з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації за професіями «Тракторист-

машиніст сільськогосподарського виробництва», «Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та 

устаткування»,  які доставлені  постачальником ТОВ  Укравтозапчастини у навчальний заклад  для подальшого 

використання в навчально-виробничих цілях. 

 

    12 листопада 2017 року в місті Рівне проводивсь VІ Відкритий відбірковий тур Спілки 

перукарів України з перукарського мистецтва, нігтьової естетики та макіяжу «Бурштинові 

зорі - 2017»,  у якому брали участь учні групи №3 Перукарів (перукарів-модельєрів) : 

    Радчук Іванна – номінація «Весільна зачіска»; 

    Мордас Анастасія – номінація «Коктейльна зачіска з елементами плетіння»; 

    Альбіна Росина - – номінація «Кучері». За підсумками конкурсу учні були нагороджені Дипломами учасника.  

      Для учнів участь у конкурсі була чудовою нагодою відчути себе майстром, дізнатись більше про «високу» моду та впевнитись у тому, 

що вони правильно обрали свою професію. 

 

16 листопада 2017 року в ліцеї відбулись урочистості з нагоди Дня працівників сільського 

господарства України. Гостями заходу були Коржевський Петро Миколайович, заступник 

начальника управління, начальник відділу професійно-технічної та  вищої освіти управління освіти  і науки Рівненської 

обласної державної адміністрації, Боротюк Петро Миколайович, начальник відділу агропромислового розвитку Сарненської 

районної державної адміністрації, які щиро привітали працівників та учнів ліцею зі святом - Днем працівників сільського 

господарства. Наголосили, що багатство України не тільки в ресурсному, але й в кадровому потенціалі. Що від знань, які 

здобувають учні та від фаховості працівників залежатиме ефективність функціонування аграрного сектору економіки краю. 

Побажали усім міцного здоров'я, миру, злагоди, невичерпних життєвих сил і нових добутків. Працівникам та учням 

навчального закладу були вручені Грамоти управління освіти та науки Рівненської обласної державної адміністрації, відділу 

агропромислового розвитку Сарненської районної державної адміністрації та ліцею. 

 

21 листопада 2017 року працівники та учні ліцею брали участь в урочистостях з нагоди свята – Дня гідності і 

свободи, які проводились в парку Героїв Майдану м. Сарни. Хвилиною мовчання вшанували Героїв Небесної сотні й учасників 

антитерористичної операції в Донецькій та Луганській областях, які поклали своє життя за свободу та гідність, поклали квіти до  

Пом’ятногознака. 

 

     23 листопада 2017 року в актовому залі ліцею проведений відкритий виховний захід до Дня пам’яті жертв 

Голодомору 1932-1933 років “Людської пам’яті мости…». Захід підготувала викладач історій Сахненко Л.М. Під час заходу учні 

ознайомились з подіями 1932-1933 років в Україні, переглянули фрагменти документальних фільмів «Голодомор. Україна. ХХ 

століття», «Жовтий князь». Учні декламували вірші Дмитра Головка «У той рік заніміли зозулі»,  А. Листопада «Вічний монолог». 
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   28 листопада 2017 року на базі ліцею була проведена регіональна осіння конференція «Агротехнології вирощування 

овочів та ягід». Перед присутніми виступив директор ліцею, який розповів про напрямки підготовки кваліфікованих 

робітників в навчальному закладі та перспективи  його розвитку.  На конференція були розглянуті наступні питання: 

    1. Ситуація в області, тенденції розвитку ягідних культур.  (Павлова Ірина, Фельцан Василь, організатори заходу) 

    2. Особливості вирощування огірків в теплицях. Ознайомлення з асортиментом від компанії EnzaZaden. (Фельцан 

Василь, представник компанії  EnzaZaden) 

    3 .Презентація компанії AroksGrop, перелік товарів, принципи роботи. (Мамай Роман, директор компанії AroksGrop) 

    4. Система захисту овочів та ягід. Представлення препаратів та принцип їх дії. (Лушпанов Ігор, представник компанії 

 SamiAgroUkrain) 

    5. Сучасні системи зрошення. Асортимент. Принципи роботи. (Разкевич  

Владислав, директор компанії Увкаліпт Р.) 

 

29 листопада 2017 року в Будинку вчених м. Рівне були підведені підсумки ІІ етапу обласного огляду-конкурсу 

гуртожитків  навчальних закладів всіх рівнів акредитації. За підсумками огляду-конкурсу студентських гуртожитків, 

гуртожиток ліцею зайняв перше місце серед гуртожитків професійно-технічних навчальних закладів області. Колектив 

гуртожитку нагороджений Кубком «І місце», Почесною грамотою управління освіти і науки Рівненської 

облдержадміністрації та Сертифікатом на отримання цінних подарунків – двох водонагрівачів  Atlantic VM80D400. Почесні 

грамоти були вручені і працівникам гуртожитку – коменданту  Надії Олещук та  вихователям Людмилі Киянко,  Ірині 

Кусковець.  Так тримати!   

 

 

05 грудня 2017 року майстер виробничого навчання  Оксана Маслянчук брала участь в обласному  конкурсі професійної майстерності серед майстрів 

виробничого навчання професійно-технічних навчальних закладів за професією «Перукар», який проводивсь на базі ДПТНЗ «Рівненський центр професійно-

технічної освіти сервісу та дизайну».     Конкурс був організований за підтримки управління освіти і науки Рівненської 

облдержадміністрації та Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Рівненській області. 

Розпочався конкурс представленням конкурсантів, під час якого яскраві відеоролики розповідали про учасників 

конкурсу, їх досягнення на педагогічній ниві. 

Конкурс проводився у 2 тури: теоретичний та практичний. 

Теоретичний тур проводився з використанням комп’ютерних технологій. Майстри складали тести з предметів:  

«Перукарська справа», «Матеріалознавство», «Охорона праці», «Основи санітарії та гігієни». 

Завдання практичного туру відповідало вимогам рівня кваліфікації «Перукар І класу» та передбачало виконання 

вечірньої зачіски на довгому волоссі, яка відповідає модним тенденціям. 

Конкурс оцінювало компетентне журі, до складу якого 

увійшли Савочкіна Л.В., технолог-експерт компанії «Estel Professional», Зотік 

А.В., майстер виробничого навчання Рівненського центру професійно-технічної 

освіти Державної служби зайнятості, Смик Т.Ю., перукар-модельєр салону «МЕО». 

За підсумками конкурсу майстер в/н Маслянчук О.Ю. була нагороджена Дипломом. 

 

05 грудня 2017 року в актовому залі ліцею був проведений  відкритий виховний захід, присвячений Дню 

Збройних Сил України. Виступаючи перед присутніми  директор ліцею Микола Морозюк наголосив, що у цей день ми 

вшановуємо усіх військових,  які у лавах Збройних Сил України служать справі зміцнення обороноздатності та підвищення 

безпеки нашої держави.  У пам'яті сьогоднішніх і майбутніх нащадків назавжди збережуться подвиги багатьох поколінь 
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воїнів-захисників, їх безмежна відданість і любов до рідної землі, мужність та героїзм. Хвилиною мовчання присутні в залі вшанували пам’ять тих, хто віддав своє життя 

за Україну. Гостями заходу були Маруков Олександр, старший офіцер відділення комплектування Сарненського РВК, учасник АТО, Река Роман, 

ЗінковськийЄвген,випускники ліцею. 

Під час заходу демонструвався документальний фільм «Армія України». 

 

   05 грудня 2017 рокуучні ліцею відвідали військову частину А – 0153. Командування військової частини, з нагоди 

26 річниці Збройних Сил України,  уже традиційно на своїй території організувало день відкритих дверей. Учні оглянули 

виставку зразків ракетно – артилерійського озброєння, яким Збройні сили боронять рубежі держави на сході України, 

скуштували гарячу солдатську кашу. 

 

14 грудня 2017 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. 

 

       19 грудня 2017 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 2017 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. 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. 

 

      22 грудня 2017 року на базі ліцею відбулася обласна нарада директорів професійно-технічних навчальних закладів за наступною програмою: 

09.00 год.  – 09.20 год. Відкриття кабінету “Іноземної мова”, початок наради. 

 
  
09.20 год. – 09.30 год. Презентація навчального закладу, директор ліцею Морозюк М. П.  

09.30 год. – 09.40 год. Презентація мультимедійного навчального курсу (електроного програмного засобу навчального призначення) з професії “Тракторист-машиніст 

сільськогосподарського виробництва; слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування, водій автотранспортних засобів (категорія “С”)”, майстер виробничого навчання 

Чиж Д. В. 
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09.40 год. – 10.20 год. Огляд матеріально-технічної бази ліцею. 

  

 
  

10.20 год. – 10.30 год. Переїзд на навчальний полігон та автодром ліцею. 

10.30 год. – 10.50 год. Парад навчальної техніки (автомобілів, тракторів сільськогосподарських машин). 
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10.50 год. – 11.30 год. Майстер-класи згідно номерів агрегатів. 

Агрегат №1 - автомобіль ГАЗ – 31105, державний номер ВК 7001 АХ. 

Тема: “Рух у транспортному потоці”, майстер виробничого навчання Яковець Й. О. 

Агрегат №2 - автомобіль КАМАЗ-55111, державний номер ВК 3230 АО. 
Тема: “Водіння автомобіля на маневровому майданчику”,  майстер виробничого навчання Білоус М. Б.  

Агрегат №3 - автомобіль КАМАЗ-5511, державний номер ВК 1318 

Тема: “Проїзд перехресть”, майстер виробничого навчання Кардаш А. І.  

Агрегат №4 - автомобіль КАМАЗ-5320, державний номер ВК 2437 АО. 

Тема: “Водіння автомобіля на дорогах з малою інтенсивністю руху”,  майстер виробничого навчання Яковець В. А. 

Агрегат №5 - автомобіль Volkswagerpossat, державний номер ВК 4775 ВО. 

Тема:“Прийоми керування автомобілем”, майстер виробничого навчання Жданюк Л. М.  

Агрегат №6 - автомобіль ЗАЗ VIDA, державний номер ВК 7110 ВН. 
Тема: “ Водіння автомобіля на дорогах у населених пунктах”, майстер виробничого навчання Гриневич А. І.  

 

 
Агрегат №7 - трактор МТЗ-920. Індивідуальні заняття. Тема: “Керування трактором заднім ходом. Під'їзд трактора до начіпного та причіпного знарядь. Проїзд через ворота ”, майстер 

виробничого навчання Белік М. В.  
Агрегат №8 - трактор МТЗ-1025  Індивідуальні заняття Тема: “Водіння трактора по прямій та з поворотами” майстер виробничого навчання Шапірко В.Б.  
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Агрегат №9 - трактор МТЗ-920, Індивідуальні заняття. Тема: “Керування тракторам в агрегаті із сільськогосподарською машиною”, майстер виробничого навчання  Мірковець В.С.  
Агрегат №10 - трактор МТЗ-892, МТЗ-320.4, плуг ПЛН-3-35, плуг дисковий ПД-2,0, плуг оборотний ПОН-3.Ланкові заняття. Тема: “Способи навішування сільськогосподарських машин на 

трактори” майстер виробничого навчання Цицюра П. С., Підвишенний О. С.  

 

 
  
11.30 год. – 11.40 год.   Переїзд на навчальну базу Корпорації “Братерство без кордонів”. 

11.40 год. – 12.10 год.  Ознайомлення з базою Корпорації “Братерство без кордонів”. Кординатор Хомич В. П. 

  

 
  

12.10 год. – 12.20 год.   Обговорення майстер-класів                         

12.20 год. – 14.30 год. Продовження наради на базі Корпорації “Братерство без кордонів”. 
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     Наприкінці наради її учасники відзначили високий рівень підготовки учнів, матеріально-технічної бази ліцею та побажали колективу 

навчального закладу нових звершень.  

 

 

26 грудня 2017 року на базі ліцею проведена нарада керівників навчальних закладів Сарненського району на 

якій підводились підсумки роботи навчальних закладів за І семестр 2017-2018 навчального року. Перед колективом 

директорів виступили директор ліцею Микола Морозюк, який привітав їх з Новорічними святами,  а ансамбль 

«Краяночка» та ансамбль гармоністів -  із колядками та щедрівками. 
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       28 грудня 2017 рокув 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  № 3 перукарів,  ІІ місце – учні 

груп № 16 діловодів та № 26 електромонтерів, ІІІ місце – учні груп № 11 обліковців, 11 слюсарів 9 облікрвців. Всі 

учасники дійства отримали солодкі подарунки. 

 

 

      28 грудня 2017 року підведено підсумки конкурсу композицій 

“Різдвяні дзвіночки”. Кращими роботами журі визначило: 

    І місце — композиція «Щасливого Нового року», група № 25 

електромонтерів з ремонту та обслуговування електроустаткування; 

    ІІ місце — композиція «З Новим роком», група № 11 обліковців з реєстрації бухгалтерських даних та композиція 

«Новорічні фантазії», група № 150 трактористів-машиністів сільськогосподарського виробництва; 

    ІІІ місце — композиція «Зимова феєрія», група № 9 обліковців з реєстрації бухгалтерських даних та композиція 

«Новорічне диво», група № 3 перукарів (перукарів-модельєрів). 

      Вітаємо переможців!    

 

 

 

 

      29 грудня 2017 року у переддень новорічних та різдвяних свят, як і кожного року, з ініціативи директора 

ліцею Морозюка М.П. при підтримці приватних підприємців м.Сарни було вручено подарунки учням ліцею, батьки 

яких є учасниками АТО. Директор навчального закладу побажав їм здоров’я, успіхів у навчанні, бути гідними своїх 

батьків. 

 

 

 

 

Вже стало традиційним у бібліотеці нашого ліцею проведення фестивалю колядок та щедрівок «Різдвяні 

канікули», яке підготували бібліотекар Белік О.Л. та вихователь Киянко Л.С. Такий захід – гарна нагода віддати шану 

народним традиціям та продемонструвати знання звичаїв, пов’язаних зі святкуванням Різдва Христового. Колядки та 

щедрівки допомагають пізнати багату культуру, вірування, світогляд українського народу.  

     Ми ще раз впевнились, що наші учні чудово знають українські зимові традиції. Кращими виконавцями колядок та 

щедрівок за підсумками журі стали учні груп:  
     І місце - 148 трактористів  

     ІІ місце – 48 слюсарів 

     ІІІ місце – 10 обліковців 
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  10 січня 2018 року в ліцеї проведені педагогічні читання «Упровадження компетентнісного підходу у навчально-виховний процес ПТНЗ» за наступним 

планом: 

     1. Компетентнісний підхід в сучасній освіті. Моделі формування ключових компетентностей учнів.  

     2. Формування ключових компетентностей на уроках через проектну діяльність учнів.    

     3. Особистісно-зорієнтований підхід до навчання на уроках фізичної культури як засіб формування здоров’язберігаючих компетентностей учнів.  

     4. Використання інформаційно-комп’ютерних технологій – важливий чинник формування компетентностей учнів.  

     5. Використання компетентнісного підходу при підготовці електромонтерів з ремонту та обслуговування електроустаткування; електромонтерів лінійних споруд 

електрозв’язку та проводового мовлення.     

Мірковець В.В., майстер виробничого навчання.  

    6. Компетентнісний підхід при підготовці слюсарів з ремонту автомобілів  та шляхи формування позитивної мотивації в учнів до навчання.  

 

 

  

11 січня 2018 року учениця ліцею Юлія Матузова брала участь у Всеукраїнському Проекті  «Сила добра з 

Pantene», організаторамим  якого є Благодійний Фонд журналу «Единственная» та ТОВ «Проектер енд Гембл Україна». 

Учениця навчального закладу отримала Сертифікат та перукарську скриню (4600грн.), а навчальний заклад – 20000 гривень 

для навчання Юлі за професією «Перукар (перукар- модельєр)». 


