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      16 січня 2018 року за результатами кваліфікаційної атестації (практична та теоретична складова) чотирнадцять 

слухачів (група №30, 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 директор ліцею Морозюк М.П., менеджер корпорації 

"Братерство без кордонів" Хомич В.П. та заступник директора з НВР Мельникович М.М., побажали їм успішного 

працевлаштування. 

 

17 січня 2018 року, відповідно до наказу Міністра оборони України № 360 від 

05.06.2014 р., «Про затвердження Інструкції про організацію та проведення військово-

професійної орієнтації молоді та прийому до вищих військових навчальних закладів та 

військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів» відбулася зустріч учнів ІІІ курсу з молодшим лейтенантом 

Сарненського районного військового комісаріату Мельником К.П., який виступив із пропозицією про продовження навчання у 

вищих військових навчальних закладах України. 

 

  21 січня 2018 року в бібліотеці ліцею був проведений тематичний вечір «Не 

народилися українцями, але загинули як Герої України» та оформлено тематичну 

виставку до роковин загибелі активістів Євромайдану,  Героїв України Сергія 

Нігояна та Михайла Жизневсько. Минуло чотири роки як рано вранці 22 січня 2014 року зіткнення активістів Євромайдану  з 

міліцією на вулиці Грушевського в Києві призвело до перших жертв. Першим загиблим став  20-річний житель 

Дніпропетровської області, вірменин Сергій  Нігоян. Пізніше,  в цей же день був убитий білорус Михайло Жизневський.   

 

23 січня 2018 року  за результатами кваліфікаційної атестації (практичної та теоретичної складових) 10 слухачів курсів 

(група № 20), які навчались за професією "Перукар (перукар-модельєр)" отримали свідоцтва встановленого зразка. Під час 

вручення свідоцтв атестаційна комісія відмітила високий рівень підготовки слухачів курсів. Готували майбутніх перукарів 

Шиловець  Л.П., Савицький М.Д., Зелінський О.І., Шеруда В.М. та Панько І.М. 

 

25 січня 2018 року  бібліотеці  ДПТНЗ «Сарненський професійний  аграрний ліцей» було проведено літературні 

посиденьки  «Тетянин день». Метою заходу було  навчити учнів бачити прекрасне, розширити знання про свято, про історію 

святкування Дня Тетяни. 

 

 

25 січня 2018 року голова учнівського самоврядування ліцею Швая Лідія брала 

 участь у віртуальній естафеті лідерів учнівського самоврядування закладів 

професійної освіти Рівненщини, яка проводилась  під гаслом «Незабутні події 2017-

го». Презентувала систему роботи учнівського самоврядування свого навчального 

закладу - найкращі, найцікавіші події та заходи, що мали місце в учнівському житті протягом 2017 року. Зокрема, розповіла 

про патріотичні флешмоби та зустрічі із учасниками АТО, організацію благодійних акцій для дітей-сиріт та дітей шкіл-

інтернатів, участь та перемоги у різноманітних конкурсах регіонального і загальноукраїнського рівнів, про незабутні 

подорожі рідним краєм. А ще про інтелектуальні, кулінарні, художні конкурси, конкурси між учнями та педагогами, 

заходи, спрямовані на формування здорового способу життя і екологічне виховання … 
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25 січня 2018 року в актовому залі ліцею в рамках предметного тижня з підготовки операторів комп’ютерного набору був проведений відкритий захід  «Турнір 

знавців професії «Оператор комп’ютерного набору». В ньому брали участь 2 команди: «Джойстики» та «Мишки». За підсумками шести конкурсів «Розминка», 

«Дешифратор», «Впізнай прислів’я», «Назвіть елемент», «Вірю – не вірю», «Показалка» перемогу здобула команда «Мишки». Вітаємо переможців! 

 

25 січня 2018 року  педагогічним працівникам ліцею Зелінському О.І., Жабчику А.Ф., Опальку С.А. були вручені Сертифікати Національної академії 

педагогічних наук  України, Інституту професійно - технічної освіти за участь у Всеукраїнському конкурсі на кращий електронний освітній ресурс «Планета ІТ 2017» 

(номінація «Навчально-методичне забезпечення загальноосвітньої підготовки»), на який вони подали Проект «Військово-патріотичне виховання учні засобами предметів 

«Фізична культура», «Захист Вітчизни» та в позаурочний час». А майстру виробничого навчання Чижу Д.В. був вручений диплом переможця Всеукраїнського конкурсу 

на кращий електронний освітній ресурс "Планета ІТ" (номінація "Курс дистанційного навчання"). 

 

  
 

 

     З 23 по 26 січня 2018 року на базі ДПТНЗ «Сарненський професійний аграрний ліцей» Сарненським районним 

управлінням агропромислового розвитку проводилось навчання зі знань основних нормативно-правових актів з охорони праці 

та пожежної безпеки. Навчання проводили представники Управління праці та соціального захисту населення Рівненської 

області, обласної профспілки працівників аграрних підприємств, спеціалісти Департаменту агропромислового розвитку 

Рівненської області. На навчанні були присутні представники більшості сільськогосподарських підприємств Сарненського району. 

Учасниками  навчань були і працівники нашого ліцею: Лохвич П.Ф., Савицький М.Д., Євтушок М.П., Кушнір Г.О. Після 

успішного складання іспиту усі слухачі курсів отримали Посвідчення встановленого зразка.  

 

30 січня 2018 року в актовому залі ліцею проведений відкритий виховний 

захід «Нев’янучий вінок. Пам’яті Героїв Крут» . Захід підготували учні групи №148 трактористів-машиністів 

сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва та групи №11 обліковців з реєстрації бухгалтерських даних під 

керівництвом викладача Крилова А.І. та майстра виробничого навчання Шапірка В.Б. Ведучі розповіли присутнім в залі 

про передісторію та хід битви під Крутами, демонстрували архівні відео про ті події та фрагменти відео: «Нариси з історії 

України, Лист без конверта», «Впав на землю січневий мороз», «Ми упали в сніги», «Проросли червоні маки». Усі 

хвилиною мовчання вшанували пам’ять тих, хто віддав своє життя за свободу і незалежність нашої держави. 

      Крути – це велика трагедія нашого народу і його велика перемога. Як знати, чи була б незалежною наша держава 

без подвигу тридцяти юних героїв, які склали свої голови заради волі. Про це ми не повинні забувати. 
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      30 січня 2018 року підведено підсумки конкурсу малюнків “Нев’янучий вінок. Пам’яті Героїв Крут”, 

присвячений подвигу українських юнаків у бою під Крутами 29 січня 1918 року. Кращими роботами журі визнало: 

      І місце - “Герої  Крут”, малюнок  Нагороднього Івана, учня групи №27 електромонтерів з ремонту та обслуговування 

електроустаткування; 

      ІІ місце - “Пам’ятай про Крути”, малюнок Мельника Сергія, учня групи №9  9 обліковців з реєстрації 

бухгалтерських даних.      

      ІІІ місце - “ Крути”, малюнок Трушина Володимира, учня групи №148 трактористів-машиністів 

сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва. 

     Вітаємо переможців! 

 

    30 січня 2018 року в бібліотеці ліцею учнями групи 10 слюсарів з ремонту 

автомобілів під керівництвом бібліотекаря Белік О.Л. проведено годину - пам’яті "Голокост - трагедія ХХ ст: урок та 

історія". Метою заходу було поглиблення знань учнів з проблемних тем вітчизняної історії,сприяння виховуванню патріотизму, 

почуття гуманності, толерантності у міжнаціональних відносинах. 

 

31 січня 2018 року учні ліцею Сергій Турчик та Ольга Тимошицька вибороли ІІІ місце у ІІ етапі Всеукраїнських 

учнівських олімпіад  з  предметів « Історія » та « Економіка » і  нагороджен і  Дипломами Відділу освіти, молоді та спорту 

Сарненської районної державної адміністрації.  

Вітаємо призерів  учнівських олімпіад. Так тримати! 

 

      01 лютого 2018 року учні ліцею брали участь  у спортивних змаганнях з шахів (дівчата)  в рамках обласної 

Спартакіади професійно-технічних навчальних закладів  де вибороли перше місце. Члени команди нагороджені Грамотою та 

медалями Рівненського обласного відділення (філія) Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки 

України. 

      Вітаємо переможців! 

 

 

 

08 лютого 2018 року в читальній залі Сарненської центральної районой 

бібліотеки відбулась презентація книги випускника нашого ліцею, який навчався в ліцеї в 1971-1974 роках за професією 

«Тракторист – машиніст широкого профілю», Петра Семеновича Макаренка "Відлуння сивої давнини, або слово про 

слова".  Петро Семенович є ще автором книги «Бути селу», а нині завершує написання книги «Обніміться, брати мої». В 

заході  брали  участь працівники та учні ліцею.  

 

   08 лютого 2018 року в актовому залі ліцею в рамках предметного тижня 

інформатики був проведений відкритий захід «Інформаційний відеожурнал «А чи 

знаєте ви що?..». Присутні в залі мали змогу розширитивласний світогляд шляхом перегляду відеороликів з цікавими фактами 

в галузі інформатики та роботизації, які підібрали та висвітили члени гуртка "Інформатика" під керівництвом Зелінського О.І. 

Також було продемонстровано деякі факти про соціальні мережі та цікаві факти про Україну.  
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13 лютого 2018 року ліцей відвідали представники Рівненського центру процесійно-технічної освіти  Державної 

служби зайнятості,  завідуючий відділенням Сарненського ЦПТО ДСЗ Іван Гаврилюк та завідуючий відділенням 

Олександріївського відділення ЦПТО ДСЗ  Олександр Сидорець, старший майстер Ірина Танасюк, майстер виробничого 

навчання Сергій Яковчук, завідувач майстернями Антон Аніскін, завідуючий господарством Іван Поліщук з метою обміну 

досвідом роботи. В подальшому заплановано провести спільні конференції з Інститутом картоплярства НААН України на базі 

ліцею. 

 

 

13 лютого 2018 року в ліцеї проводились змагання з гирьового спорту, присвячені Дню вшанування учасників 

бойових дій на території інших держав та 29 річниці виведення радянських військ з Афганістану. 

        Переможцями спортивних змагань визначено: 

вагова категорія 65 кг 

    І місце  – Селезень Віктор, учень групи №10 слюсарів з ремонту автомобілів; 

    ІІ місце – Щевич Кирило, учень групи № 146 трактористів-машиністів сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва; 

    ІІІ місце – Данильченко Роман, учень групи № 148 146 трактористів-машиністів  сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва; 

вагова категорія 75 кг 

    І місце  – Копищик Володимир, учень групи №10 слюсарів з ремонту автомобілів; 

    ІІ місце – Пінчук Владислав, учень групи № 149 трактористів-машиністів сільськогосподарського 

(лісогосподарського) виробництва; 

    ІІІ місце – Арпсевікін Іван, учень групи № 148  трактористів-машиністів  сільськогосподарського 

(лісогосподарського) виробництва. 

вагова категорія більше 75 кг 

    І місце  – Кардаш Сергій, учень групи №26 електромонтерів з ремонту та обслуговування електроустаткування; 

   ІІ місце – Лобач Денис, учень групи № 11 слюсарів з ремонту автомобілів;  
    ІІІ місце – Лазарець Андрій, учень групи № 150 трактористів-машиністів  сільськогосподарського 

(лісогосподарського) виробництва. 

      В цей же день проводились спортивні змагання з настільного тенісу в яких брали участь працівники та учні ліцею.  

       Переможцям и змагань стали: 

    І місце – Дмитро Іванов, учень групи № 11 слюсарів з ремонту автомобілів; 

    ІІ місце – Марія Трофимчук, учениця групи № 10 обліковців з реєстрації бухгалтерських даних; 

    ІІІ місце – Андрій Дриганець, учень групи №26 електромонтерів з ремонту та обслуговування електроустаткування. 

 Вітаємо переможців! 

 

14 лютого 2018 року  на базі Корпорації «Братерство без кордонів» проводивсь перший етап Всеукраїнського 

конкурсу фахової майстерності  

серед учнів ПТНЗ з професії «Кравець». В конкурсі брали участь 28 осіб, які здобували професію «Кравець». За підсумками 

виконання теоретичного (комп’ютерне тестування) і практичного (пошиття халатів та штанів) завдань переможцями 

конкурсу журі визначило шість учасників конкурсу: 

    І місце – Любов Сергійчук; 

    ІІ місце – Оксана Трофимчук та Лідія Ткач; 

    ІІІ місце – Зоряна Кібиш, Наталія Леончик та Марія Сичик. 

      Усі призери конкурсу були нагороджені Грамотами та цінними подарунками. 



140 

 

 

14 лютого 2018 року  делегація в складі директора ліцею Миколи Морозюка та голови Сарненської районної спілки 

ветеранів Афганістану Генадія Радька, майстрів в/н Кардаша Анатолія Івановича та Камзьола Валерія Олександровича, 

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

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

      Цього ж дня Жабчик А.Ф., разом з учнями відвідали матір випускника ліцею Миланця Степана Степановича, який 

загинув виконуючи інтернаціональний обов'язок в республіці Афганістан та нагороджений орденом Червоної Зірки 

посмертно. 

      Матерям були вручені продовольчі набори та визначено коло проблем, у вирішенні яких потрібно надати допомогу. 

 

14 лютого 2018 року  56 слухачів курсів, більшість з яких є з 

багатодітних та соціально-незахищених сімей, завершивши навчання на базі 

Корпорації «Братерство без кордонів» за професіями "Кухар" та "Кравець" та 

склавши державну кваліфікаційну атестацію здобули робітничі професії "Кухар" та «Кравець» третього розряду. Навчали 

слухачів педагоги Велика О.С., Конько О.П., Конько Н.П. та Момоток Т.В. Квліфікаційні пробні роботи слухачів засвідчили 

їх високий рівень професійної підготовки, вміння застосовувати набуті знання на практиці.  

      Із закінченням курсу навчання випускників привітали Микола Петрович Богданець - директор Корпорації 

«Братерство без кордонів – Україна», Микола Петрович Морозюк, директор ДПТНЗ "Сарненський професійний аграрний 

ліцей",  Микола Максимович Мельникович, заступник директора з НВР 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. 

 

Цими днями за сприяння Національно академії педагогічних наук України виданий перший у 2018 році номер 

журналу «Профтехосвіта», який повністю присвячений ДПТНЗ «Сарненський професійний аграрний ліцей».  В 

розділах «Управління якістю», «Сторінки пам’яті», «Методичний супровід», «Це цікаво», «Виховний простір», «Час 

навчання», «Виробниче навчання» надруковані напрацювання педагогічного колективу навчального закладу. Редактор 

журналу Ольга Шагаєва побажала колективу ліцею цікавих планів і творчих успіхів, нових професійних і особистих 

досягнень та виразила сподівання на подальшу співпрацю. 

 

14 лютого 2018 року в ліцеї проведена урочиста лінійка з нагоди відзначення Дня вшанування учасників 

бойових дій на території інших держав та 29-ї річниці виведення військ з Республіки Афганістан. Хвилиною 

мовчання пом’янули загиблих українців, які не повернулися з Афганістану  живими, поклали квіти до меморіальної дошки 

загиблим в Афганістані випускникам ліцею - Євгейчуку Віктору Мусійовичу, Мінчуку Сергію Миколайовичу,  Миланцю 

Степану Степановичу, Велімцю Миколі Адамовичу. 

 

    

15 лютого 2018 року працівники та учні ліцею брали участь в урочистому мітингу з нагоди відзначення Дня вшанування учасників бойових  

дій на території інших держав та 29-ї річниці виведення військ з Республіки Афганістан,  який  проводивсь  на  Меморіалі  Слави  біля  пам’ятника  воїнам- 

афганцям у місті Сарни.  Усі присутні схилили голови та хвилиною мовчання пом’янули побратимів, загиблих українців, які не повернулися з Афганістану  живими. 

Також учасників бойових дій району урочисто нагородили спільними грамотами  райдерж-адміністрації та районної ради,  нагрудними знаками Всеукраїнської спілки 

ветеранів Афганістану за подвиг, мужність і патріотизм. Таку  грамоту було вручено і майстру виробничого навчання ліцею Валерію Олександровичу Камзьолу. На 

завершення мітингу прозвучав військовий салют, до  пам’ятника воїнам-афганцям було  покладено квіти. 
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15 лютого 2018 року до Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав в ліцеї проведено 

відкритий виховний захід "Ми не забули – і вам забути не дамо", який підготували учні групи №10 обліковців під 

керівництвом класного керівника Зелінського О.І. Оскільки в нас ця дата в більшій мірі асоціюється з річницею 

виведення військ з Афганістану, то головною метою заходу стало ознайомлення учнів із передумовами афганської війни; 

через поезію і пісню донесення до їхніх сердець головної думки: війна — це безумство, невиправдана жорстокість; 

виховання в учнів почуття патріотизму, вміння співпереживати. Під час заходу звучали поезії, вірші, демонструвалась 

презентація про учнів, випускників ліцею, які загинули в Афганістані.  

 

20 лютого 2018 року  в актовому залі ліцею проведений відкритий 

виховний захід «Ми сотнею пішли на небо» підготовлений учнями групи 

№25  під керівництвом викладача Кушнір Г.О. Ведучі заходу розповіли про  

події Революції Гідності. Присутні в залі  переглянули презентацію «Герої 

Небесної Сотні з Рівненщини» та відео «94 дні очима ТСН», «Обличчя майдану», «Мамо, не плач», «Небесна Сотня 

поіменно», «Памяті Героїв Неббесної Сотні». 

 

22 лютого 2018 року за результатами кваліфікаційної 

атестації (практична та теоретична складові) 13 слухачів (група"Слюсарів з 

ремонту сільськогосподарських машин),  які навчались на базі Міжнародного Благодійного Фонду «Глорія» отримали 

Свідоцтва встановленого  державою зразка. Комісія відзначила належний рівень підготовки випускників. Із закінченням 

курсу навчання випускників привітали гості з Німеччини Олександр Грусляк, засновник, член правління Міжнародного 

Благодійного Фонду «Глорія», Павло Фрізін, партнер МБФ «Глорія», директор ліцею Микола Морозюк, заступник 

директора з НВР  Микола Мельникович, менеджер корпорації "Братерство без кордонів" Хомич В.П. У вітальному слові 

вони побажали випускникам успішного працевлаштування та не зупинятись на досягнутому.  

 

22 лютого 2018 року в рамках предметного тижня економіки та основ галузевої економіки і підприємництва в 

актовому залі ліцею проведений відкритий захід  «Зроблено в Україні», який підготували учні груп №10 та №11 

обліковців з реєстрації бухгалтерських даних під керівництвом викладачів Шеруди В. М. та Власюк Т.В. Присутні в залі ознайомилися з виробництвом борошна, хліба, 

хлібопекарських виробів в державі та статистикою вирощування зернових і споживання хліба в нашій країні. Були названі найбільші торгівельні партнери України  в ЄС 

та кількість експорту зернових культур. Окрасою заходу була виставка хлібобулочних виробів. 

 

01 березня 2018 року в ліцеї до Міжнаро́дного дня прав жінок і миру були проведені  змагання із загальної фізичної 

підготовки серед дівчат. Перемогу в змаганнях здобули:  

      І місце – Жученя Аліна, учениця групи №11 обліковців з реєстрації бухгалтерських даних; 

      ІІ місце -  Наливайко Ольга, учениця групи №10 обліковців з реєстрації бухгалтерських даних; 

      ІІІ місце – Давидчик Анастасія, учениця групи №10 обліковців з реєстрації бухгалтерських даних. 

      Вітаємо дівчат з перемогою! 

 

  01 березня 2018 року в актовому залі ліцею проведено відкритий захід в рамках предметного тижня з охорони праці 

«Безпека життя -  понад усе!» підготовлений учнями групи № 150 трактористів-машиністів сіль-ськогосподарського (лісогоспо-

дарського) виробництва під керівництвом викладача Кушнір Г.О. Ведучі заходу розповіли присутнім в залі про правила 

користування  природним газом на виробництві та в побуті. Під час заходу демонструвалось відео «Газ» та проведено вікторину з питань охорони праці «Правовий 

світлофор». 
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07 березня 2018 року в ліцеї були проведені урочистості з нагоди Міжнародного дня прав жінок та миру. 

  На початку заходу директор ліцею Морозюк М.П. привітав усіх жінок та учениць навчального закладу зі святом, щиро подякував їм  за любов, розуміння і 

надійну підтримку, побажав  всім життєвої сили, здоров'я, наснаги, щоб у житті завжди квітувала весна. З нагоди свята всі жінки ліцею були премійовані а кращим 

ученицям закладу були вручені Грамоти. Ткож були вручені грамоти командам-переможцям у змаганнях з кульової стрільби з нагоди Дня захисту прав жінок та миру за 

зайняті призові місця (1 місце - команда адміністрації (Романчук Г.В., Мосійчук Є.В.); 2 місце - команда адміністративно-гоcподарської частини (Савицька А.М., 

Яковець В.І.); 3 місце - команда майстрів (Шиловець Л., Маслянчук О.).  

В програмі заходу  проводивсь традиційний  конкурс "Міс ліцею", в якому брали участь 15 учасниць. За 

підсумками чотирьох конкурсів: "Я - українка", "Візитна картка", "Мій талант", "Дефіле у вечірній сукні" другою 

віце-міс стала Осеннік Вікторія, учениця групи № 9 обліковців з реєстрації бухгалтерських даних, першою віце-міс 

– Гаврилюк Ніна, учениця групи № 16 діловодів. Титул «Міс глядацьких симпатій», за рішенням глядачів, отримала 

Царук Мирослава, учениця групи №11 обліковців з реєстрації бухгалтерських даних.  

Титули: «Міс Грація» - Лавор Ірина, учениця групи № 9 обліковців з реєстрації бухгалтерських даних, «Міс 

Винахідливість» - Попружук Яна, учениця групи № 10 обліковців з реєстрації бухгалтерських даних, «Міс 

Фантазія» - Синюк Олена, учениця групи № 149 трактористві-машиністів, «Міс Ніжність» - Чиж Ніна, учениця 

групи № 11 обліковців з реєстрації бухгалтерських даних, «Міс Стиль» - Шимчук Юлія, учениця групи № 11 

обліковців з реєстрації бухгалтерських даних, «Міс Неповторність» - Товкач Карина, учениця групи № 10 

обліковців з реєстрації бухгалтерських даних, «Міс Професійність» - Савчук Катерина, учениця групи № 9 

обліковців з реєстрації бухгалтерських даних, «Міс Фото» - Бойко Ілона, учениця групи № 9 обліковців з реєстрації 

бухгалтерських даних, «Міс Елегант-ність» - Котисько Інна, учениця групи № 3 перукарів, «Міс Артис-тичність» - 

Альбіна Росина, учениця групи № 3 перукарів, «Міс Посмішка» - Нікітчук Аліна, учениця групи № 10 обліковців з реєстрації бухгалтерських даних.  

      Корону  «Міс ліцею 2018» в нелегкій боротьбі виборола Наконечна Лілія, учениця групи №16 діловодів. 

В перервах між конкурсами учениці групи №3 перукарів (перукарів-модельєрів) демонстрували зачіски різних 

стилів. 

 

12 березня 2018 року підведено підсумки конкурсу малюнків «Кобзар» для народу – це битва за правду, за 

волю, життя», присвяченого 204 річниці від дня народження Тараса Григоровича Шевченка.  Кращими роботами журі 

визнало: 

      І місце - “Садок вишневий коло хати ”, малюнок  Мордас Анастасії, учениці групи №3 перукарів (перукарів-

модельєрів); 

      ІІ місце - “Кохайтеся, чорноброві ”, малюнок Гаврилюк Ніни, учениці групи №16 діловодів; 

      ІІІ місце - “ Вічна пам’ять героям”, малюнок Гузя Олександра, учня групи  №25 електромонтерів з ремонту та 

обслуговування електрообладнання; 

      ІІІ місце - “ Мені тринадцятий  минало, я пас ягнята за селом”, 

малюнок Сварицевича Івана, учня групи  №25 електромонтерів з ремонту та обслуговування електрообладнання. 

       Вітаємо переможців! 

 

14 березня 2018 року працівники та учні  ліцею долучилися до акції «Допоможи воїнам АТО, які виконують 

свої службові обов’язки у зоні проведення бойових дій на сході України». Зібрали засоби особистої гігієни (мило, 

туалетний папір, пральний порошок, шампунь, вологі серветки, зубні пасти та щітки, станки та крем для бриття), спідню 

білизну та продукти харчування, які передали громадській організації «Волонтерський центр «Сарни» для відправлення за 

призначенням. 
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15 березня 2018 року в святково прибраній актовій залі ліцею: портрет Шевченка у вишитому рушнику, 

вишиті рушники, малюнки учнів до творів Кобзаря, вислів, було проведено фестиваль читців-декламаторів творів 

Тараса Шевченка: «Живи, Кобзаре, в пам’яті людській». 28 учасників фестивалю декламували твори поета, 

прозвучала пісня «Реве та стогне Дніпр широкий». Зал гаряче аплодував декламаторам. Організували та підготовили 

учнів до виступу викладачі української літератури Михайлюк Ганна Іванівна та Якимець Світлана Миколаївна. 

 

 

19 березня 2018 року учні групи №3 перукарів (перукарів- модельєрів) 

разом з майстром виробничого навчання Маслянчук О.Ю. відвідали комунальний 

заклад "Чудельська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат №1 І-ІІ ступенів" 

Рівненської обласної ради де надали перукарські послуги її вихованцям. 

 

 

22 березня 2018 року в актовому залі ліцею проведений відкритий захід в рамках предметного тижня підготовки 

обліковців з реєстрації бухгалтерських  даних - «Професія що потребує таланту та терпіння», який підготували учні групи № 

9 обліковців під керівництвом викладача професійного навчання Вікторії Шеруди. 

      Ведучі  познайомили присутніх в залі не тільки з  професією бухгалтера, а й розповіли про тих знаменитостей, які  мали великі бухгалтерські здібності і 

навчався цій професії. Були продемонстровані презентації: «Про професію бухгалтера», «Світові знаменитості - 

бухгалтери», «Українські знаменитості-бухгалтери», які підготувала майстер виробничого навчання Ірина Мізюрко. 

 

28 березня 2018 року дванадцять учнів ліцею разом з майстром виробничого навчання перукарів (перукарів-

модельєрів) Оксаною Маслянчук відвідали Київський Національний університет культури і мистецтв  та ознайомились з 

 усіма факультетами, де навчаються майбутні фахівці вищої кваліфікації для соціально-культурної сфери України, їх 

навчально-матеріальною базою. Учні зустрілись з ректором вузу Михайлом Поплавським, який виразив бажання і 

надалі співпрацювати з нашим ліцеєм, запросив учнів, які в цьому році здобувають робітничу професію «Перукар 

(перукар-модельєр)», (кваліфікація – перукар ІІ класу), продовжити навчання на другому курсі університету за 

спеціальністю «Дизайнер стилю та зачісок», вручив учням книги про вищий навчальний заклад, диски з піснями у 

своєму виконані. 

 

30 березня 2018 року відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України, № 295 «Про присвоєння, 

підтвердження, позбавлення почесних звань «Народний художній колектив» і «Зразковий художній колектив», вокальному 

ансамблю «Краяночка» (керівник -  Лариса Олещук) присвоєно почесне 

звання «Зразковий художній колектив». 
      Вітаємо учасників ансамблю та його керівника з цією подією та 

бажаєм подальших творчих успіхів! 

 

30 березня 2018 року наш ліцей з робочим візитом  відвідали 

працівники Колківського вищого професійного училища Волинської області, які ознайомилися з матеріально-

технічною базою навчального закладу та організацією  в ньому навчально-виховного процесу. Гості відвідали 

навчальні аудиторії, майстерні, лабораторії, навчальний полігон, їдальню та гуртожиток. Наприкінці зустрічі були 

намічені перспективи подальшої співпраці навчальних закладів. 
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06 квітня 2018 року. Доброю традицією в навчальному закладі є в переддень Великодня сиротам, які навчаються в ліцеї вручати «Великодній подарунок». 

Спілкуючись із сиротами директор ліцею Микола Морозюк зазначив, що увага до дітей, які позбавлені батьківського піклування дає змогу відчути їм всю повноту 

Господнього Воскресіння та благодаті, та побажав гарних свят. 

 

10 квітня 2018 року учні та працівники ліцею долучився до проведення Пасхального святкування та благодійної 

акції "Великодній кошик" (паски, солодощі, фрукти та канцелярське приладдя) для дітей сиріт, дітей позбавлених 

батьківського піклування, сімей, що опинилися у складних життєвих обставинах. Голова Сарненської міської ради Світлана 

Усик  подякувала всім за підтримку та участь в загальноміському святі. Побажала, щоб все добро і щастя, яке колектив 

ліцею допоміг принести в світ дітей обділених батьківським теплом та любов`ю, повернулися до всіх в багаторазовому 

розмірі. 

 

12 квітня 2018 року в актовому залі ліцею проведено відкритий захід 

предметного тижня «Трактори»  «Перспективи розвитку тракторобудування 

(минуле і сьогодення), який підготували та провели учні групи № 149 трактористів – 

машиністів  сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва (категорії «А1», «А2», «Б1», «В2») під керівництвом 

викладача Цицюри І.Х. Ведучі заходу розповіли присутнім в залі про історію винайдення трактора та перспективи 

тракторобудування. Були продемонстровані відео «Трактори марок ЮМЗ», «Трактори марок МТЗ», «Трактори марок ХТЗ». 

 

14 квітня 2018 року ліцей відвідав народний депутат України VІІІ 

скликання Віталій Андрійович Корчик. Відбулась конструктивна розмова депутата з директором навчального закладу 

Миколою Петровичем Морозюком про проблеми професійно-технічної освіти в державі та регіоні. Віталій Андрійович 

оглянув матеріально-технічну базу ліцею, був вражений здобутками в роботі трудового колективу ліцею та пообіцяв на 

законодавчому рівні підтримку профтехосвітян нашої держави.  

 

20 квітня 2018 року  працівники та учні ліцею на чолі з 

директором  Миколою Морозюком здійснили поїздку у м. Київ до 

Київського національного університету культури і мистецтв, де оглянули 

навчально-матеріальну базу цього вищого навчального закладу. Відбулася 

зустріч представників ліцею з колективом працівників та студентів даного вузу, ректором  Михайлом Михайловичем 

Поплавським — доктором педагогічних наук, професором, заслуженим діячем мистецтв України, народним артистом 

України, народним депутатом України IV, VII та VIII скликань. 

      Результатом поїздки було підписання договору про співпрацю 

між навчальними закладами. Делегація ліцею була приємно вражена 

теплим прийомом, гостинністю колективу університету та тією великою 

увагою, яку приділили господарі університету  делегації. 

 

26 квітня 2018 року до 32-ї річниці аварії на Чорнобильській атомній електростанції в актовому залі ліцею був  

проведений відкритий  виховний захід  «Чорнобиль. Зона майбутнього», який підготували та провели учні групи № 10 

слюсарів з ремонту автомобілів під керівництвом викладача Курачика П.М. Ведучі заходу висвітлили десять фактів про 

Чорнобиль, ознайомили учнів із сьогоденням та перспективами зони відчуження. Присутні в залі переглянули фільм 

«Чорнобиль. Зона майбутнього». 
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Цього ж дня  працівники та учні ліцею з нагоди 32-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. 

 

07 травня 2018 року проведена перевірка технічного стану колісних транспортних засобів ліцею (державний технічний 

огляд): Камаз 5511 (два автомобілі); Камаз 55111; Камаз 5320; Газ 53-12. За результатами перевірки суб’єкт господарювання видав 

водіям протоколи перевірки технічного стану, засвідчені підписом та скріплений печаткою. 

 

08 травня 2018 року до Дня пам’яті та примирення та 73-ї річниці  від  Дня перемоги над нацизмом в актовому залі ліцею був 

проведений відкритий виховний захід «Безсмертна велич перемоги», який підготували та провели учні групи №11 слюсарів з 

ремонту автомобілів під керівництвом викладача Курачика П.М. Ведучі заходу розповіли присутнім в залі  про історію Великої 

Вітчизняної війни. Були продемонстровані  фрагменти фільмів: «Українці в другій світовій війні», «День перемоги», «В той день, коли скінчиться війна» (Про Донбас)  

 

08 травня 2018 року, увечері, біля самохідної установки на центальній алеї міста Сарни працівники ліцею брали 

участь у заході в рамках загальноукраїнської акції «Перша хвилина миру», де перед присутніми виступила директор 

історико-етнографічного музею Вікторія Дашко, яка пригадала історію воєнних часів. 

Хвилиною мовчання вони вшанували пам’ять загиблих у часи Другої світової війни. 

 

09 травня 2018 року на Меморіалі військової слави міста Сарни 

працівники та учні ліцею брали участь у мітингу-реквієм з нагоди 

відзначення 73-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, 

де хвилиною мовчання вшанували пам’ять загиблих у цій війні.  Під залпи 

військового салюту  поклали квіти до Меморіалу військової слави.  Нехай 

нашими неперехідними духовними цінностями, нашими найвищими чеснотами стануть священна пам’ять і глибока повага 

до тих, хто пройшов страшну і сувору школу війни, хто у повоєнні роки відбудовував зруйновані міста та села, хто і 

сьогодні є для нас прикладом любові до Батьківщини, зразком витримки, мудрості й терпіння, щирої віри у щасливе 

майбутнє нашої незалежної держави.  

 

    12 травня 2018 року учні ліцею брали участь у І-му відкритому фестивалі-конкурсі молодіжного мистецтва 

«Спалах талантів», який проводивсь за підтримки Сарненської міської ради у  комунальному закладі  Сарненському 

міському будинку культури «Залізничник». Метою фестивалю-конкурсу було 

відродження, збереження і розвиток національної культури у різних жанрах; 

створення умов для підтримки та розвитку юнацької творчості. 

 

15 травня 2018 року в ліцеї проводивсь День відкритих дверей, 
щорічний захід, метою якого було залучення абітурієнтів до професійно-

технічного навчального закладу. Перед  присутніми виступив директор  ліцею 

Микола Морозюк, який відповів на всі питання відносно умов вступу та 

напрямків підготовки кваліфікованих робітників в ліцеї. В рамках заходу 

випускники шкіл оглянули навчальні кабінети, виробничі майстерні, лабораторії, виставкову залу; переглянули фільм про 

ліцей; отримали профорієнтаційні матеріали. День відкритих дверей став цікавим відкриттям для майбутніх випускників 

шкіл, які зроблять правильний вибір професії та, сподіваємось, прийдуть до нас на навчання. 
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        16 травня 2018 року учні групи №3 перукарів (перукарів - модельєрів) Радчук Іванна, Альбіна Росина та майстер виробничого навчання Маслянчук Оксана 

Юріївна брали участь у 10-ому  Всеукраїнському фестивалі молодих дизайнерів зачіски і стилю, який проводивсь у Київському національному університеті культури та 

мистецтва.  На захід зібрались талановиті майстри з усієї України. Голова журі – Євгеній Калкатов, майстер міжнародного класу, технолог, автор технологій стрижок, 

фарбування, зачісок; провідний перукар-стиліст України. Радчук Іванна демонструвала свій талант у номінації Макіяж у стилі «Pop-Art»; Альбіна Росина – у номінації 

Подіумний образ «Street Art»; Маслянчук Оксана Юріївна - Вечірня зачіска на манекені. Учні та майстер виробничого навчання  нагороджені Дипломами 

учасників Всеукраїнського фестивалю. 

 

17 травня 2018 року. Цього дня  дрес-кодом  ліцею стала вишиванка. Весь навчальний заклад замайорів 

різнобарвними візерунками української народної вишивки. День вишиванки в ліцеї – традиційне свято, яке об’єднує 

учнів і педагогів. Це свято української  культури і традицій, свято національної єдності. Вишиванка – український оберіг 

який нині символізує глибину безмежної любові до Батьківщини. Тож вітаємо усіх зі святом! Слава Україні! 

 

   17 травня 2018 року до ліцею завітав майор Муляр Дмитро Володимирович. 

Він зустрівся з випускниками  навчального закладу та розповів їм про набір на 

військову службу за контрактом до Державної прикордонної служби України: 

- про переваги служби у прикордонниках; 

- про їх грошове забезпечення;  

- про вимоги для кандидатів на військову службу за контрактом. 

 

17 травня 2018 року в ліцеї був проведений виховний захід до Дня Європи в Україні. Під час якого  практичний психолог 

Бікус А.В прагнула донести учням місце України серед інших країн, особливо Європи, допомагала зрозуміти важливість 

Європейського об’єднання, приналежності України до європейської сім’ї народів, сприяла формуванню нового європейського 

світогляду молоді, розвивала навички її творчого мислення. Під час заходу учні розвивали свої знання про природно-ресурсний 

потенціал та вигідне географічне положення нашої держави в Європі. Також вчилися розвивати громадську позицію, причетність до  

європейських цінностей, до національних, духовних, культурних надбань європейських народів.     

  Викладачем історії Сахненко Л.М. в групі № 150 трактористів-машиністів сільськогосподарського (лісогосподарського) 

виробництва проведено виховний захід на тему: «День Європи в Україні», під час якого учні ознайомилися з історією створення 

Європейського Союзу та про його значення в історичному та політичному розвитку суспільства.  Учень Олександр Горбачик 

виступив з повідомленням «Україна і Європейський Союз». Учні переглянули виставку 

стінгазет «Істороія Європейського Союзу». 

 

19 травня 2018 року в м. Рівне відбулася виставка-ярмарок робітничих професій. Відкрив виставку очільник ПТО 

Рівненщини Петро Коржевський, а також з привітанням виступила заступник голови Рівненської обласної державної 

адміністрації Світлана Богатирчук-Кривко та народна артистка України, депутат Верховної Ради Оксана Білозір. ДПТНЗ 

"Сарненський професійний аграрний ліцей" в широкому асортименті представ вироби технічної, художньої творчості, а також 

сільськогосподарську продукцію навчального господарства, всього - 89 найменувань. Особливим попитом користувалася 

сільськогосподарська продукція та скриня-сувенірна. Загальний виторг склав 11705 грн. Всі ці кошти будуть витрачені на 

розвиток художньої, технічної творчості та на підготовку до наступної виставки-ярмарок. 
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23  травня  2018 року  в ліцеї  відбувся випуск одинадцяти слухачів, які здобували 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., Шиловець Л.В. 

     Бажаємо випускникам високих професійних здобутків! 

 

 

 

28 травня 2018 року,  в День  святкування 133-ої річниці  міста Сарни, за виховання  

патріотизму у молодого  покоління, реалізацію соціального проекту «Людяність» директору 

ліцею Миколі Морозюку була вручена Подяка депутата Рівненської обласної ради Ксенії Павловської. А ще – Сертифікат (на три 

тисячі гривень) для перукарської майстерні навчального закладу для придбання перукарського  приладдя та аксесуарів.  

 

За підсумками І Відкритого міського фестивалю-конкурсу «Спалах талантів» хореографічний колектив «Самоцвіти» ліцею 

нагороджений Дипломом ІІІ ступеня, номінація: хореографічне мистецтво, народний танець. 

      Вітаємо призерів фестивалю-конкурсу! 

 

28 травня 2018 року  в День святкування 133-ої річниці міста Сарни в рамках 

соціальний проект «Стипендія депутата Ксенії Павловської» учням ліцею Турчик Сергію 

Валерійовичу та Гаврилюк Ніні Федорівні за високий рівень навчальних досягнень та активну 

участь у позаурочній роботі ліцею депутатом Рівненської обласної ради Ксенією Сергіївною Павловською були вручені 

семестрові стипендії. Учнівський та педагогічний колективи ліцею  висловили Ксенії Павловській щиру подяку за плідну 

співпрацю у справі навчання та  виховання майбутніх кваліфікованих робітників та вручили депутату облради Подяку.  

 

У травні-червні 2018 року у бібліотеці ДПТНЗ "Сарненський професійний аграрний ліцей" Белік О. Л.  було 

оформлено тематичну виставку «Відкрий Європу». Проведено інформаційну годину «Безвізовий діалог Україна  - ЄС» та 

вікторину «Знайома і незнайома Європа» з метою підвищення рівня інформованості учнівської молоді щодо діяльності 

Європейського Союзу. В читальній залі Сарненський ЦРБ між учнями нашого ліцею та ЗОШ №4 проведено дебати  «Чому я «за» чи «проти» НАТО».  

 

01 червня 2018 року  в навчальному закладі розпочала роботу приймальна комісія.  В цьому році до навчального закладу 

буде прийнято 300 випускників шкіл (держзамовлення), які здобуватимуть робітничі професії. З детальною інформацією щодо вступу у 

ліцей можна ознайомитись на сайті у вікні «Абітурієнту». 

 

06 червня 2018 року працівники ліцею відвідали виставку міжнародного 

масштабу АГРО-2018, де ознайомились з продукцією провідних компаній 

агропромислового комплексу України та зарубіжжя. 
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 13 червня 2018 року працівники ліцею здійснили робочу поїздку до Колківського вищого професійного училища 

Волинської області де зустрілися з колективом працівників цього навчального закладу та оглянули його навчально-

матеріальну базу. Поїздка відбулась в рамках міжрегіонального співробітництва в сфері професійної (професійно-технічної) 

освіти Рівненської та Волинської областей з питань обміну досвідом та взаємодії із соціальними партнерами з розвитку 

системи профорієнтації в регіонах. 

 

21 червня 2018 року в ліцеї проведені збори трудового колективу на яких виступив директор ліцею Микола 

Морозюк зі звітом «Про організацію діяльності навчального закладу у 2017 – 2018 навчальному році». Виступ 

супроводжувався мультимедійною презентацією. 

 

26 червня 2018 року в ліцеї проведені урочистості з нагоди вручення дипломів та атестатів 266 

випускникам 2018 року (6 з яких отримали диплом "з відзнакою") «На крилах прощального вальсу».  Директор ліцею 

Микола Морозюк щиро привітав випускників із здобуттям першої робітничої професії та повної загальної середньої 

освіти, побажав не зупинятись на досягнутому, підвищувати  свій кваліфікаційний рівень, успішно працевлаштуватись та 

не забувати свій навчальний заклад. Вітав випускників і гість свята, начальник відділу агропромислового розвитку 

Сарненської районної державної адміністрації Петро Боротюк та викладач Галина Кушнір та виконуючий обов’язки 

заступника директора з НВР Микола Савицький.   

      За підсумками 2017-2018 навчального року 40 – а випускникам були вручені Грамоти та Подяки. Від імені батьків 

до випускників з напутнім словом звернулась матір учня групи № 9  обліковців з реєстрації бухгалтерських даних 

Людмила Платонівна Буткевич, яка засіяла їх зерном – на щастя, здоров”я, успіхи. 

 

20 липня 2018 року директор ліцею Микола Морозюк брав участь у заході -  День 

поля «Картопля - 2018», який проводивсь в інституті картоплярства НААН України. Ним були оглянуті демонстраційні ділянки насаджень 

картоплі та презентацію продукції компаній-партнерів інституту картоплярства. Під час заходу обговорювались питання селекції нових 

сортів картоплі, вирощування двоурожайної картоплі, захист від шкідників. Колективу працівників інституту картоплярства директор 

вручив Подяку за плідну співпрацю. 

 

 

25 липня 2018 року за результатами кваліфікаційної атестації (теоретична та 

практична складові) 45 слухачів, які  5-ть місяців навчались на базі корпорації 

«Братерство без кордонів - Україна», отримали Свідоцтва кваліфікованого робітника з 

професій «Кравець» та «Кухар». Комісія відзначила високий рівень підготовки 

випускників. Із закінченням курсу навчання випускників привітали директор корпорації « Братерство без кордонів - 

Україна» Микола Богданець, менеджер корпорації Володимир Хомич, директор ліцею Микола Морозюк, виконуючий 

обов’язки заступника директора з НВР Микола Савицький. Вони побажали 

випускникам успішного працевлаштування та не зупинятись на досягнутому. 

 

На базі ДПТНЗ «Сарненський професійний аграрний ліцей» проведені навчання 

Сарненської пожежної частини під командуванням начальника частини полковника 

Сергія Мосійчука. Пожежники підтвердили свій  професіоналізм під час виконання поставлених завдань. 
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17 серпня 2018 року в ліцеї з випускниками шкіл, які виявили бажання навчатися у ДПТНЗ «Сарненський 

професійний аграрний ліцей», проведені співбесіди. Найбільше заяв було подано на здобуття професії «Слюсар з ремонту 

колісних транспортних засобів» (три роки навчання). 

Цього ж дня директор ліцею Микола Морозюк в актовому залі навчального закладу зустрівся з батьками 

вступників, розповів їм про ліцей, його навчально-матеріально базу, умови навчання, проживання та відпочинку учнів. 

 

23 серпня 2018 року працівники ліцею брали участь в урочистій церемонії 

підняття Державного Прапора України яка відбувалась на Центральній площі міста 

Сарни. 

 

     24 серпня 2018 року трудовий колектив ліцею брав участь у традиційній святковій ході у вишиванках   (вулиця Соборна – 

Центральна площа міста Сарни) з нагоди 27-ї річниці Незалежності України. 

 

03 вересня 2018 року в ліцеї традиційно, в 117-й раз, проведені урочистості з нагоди початку нового навчального року. 

Цього року  лави учнів поповнили випускники шкіл Сарненського, Дубровицького, Рокитнівського, Березнівського, Володимирецького, Зарічненського, 

Костопільського районів Рівненщини, Житомирської, Волинської та Полтавської областей.  

Учні вишикувались на площі біля державного прапора України в очікуванні першого дзвоника, який розпочне 

їх похід до Країни знань. Привітати учнів прибули депутат Рівненської обласної ради Микола Драганчук, який вручив 

Почесні грамоти Рівненської обласної ради директору ліцею Морозюку М.П. працівникам - Чижу Д.В. та Савицькому 

М.Д.; фермер  Лаврущенко Сергій, ветеран праці Мурза С.А., батьки. Почесні грамоти управління освіти і науки  

Рівненської обласної державної адміністрації були вручені Аврамишину В.Я., керівнику гуртка гармоністів та Бікус 

А.В., практичному психологу ліцею. Найтепліші слова вітань та побажань прозвучали в адресу першокурсників та всіх 

учнів від директора ліцею Миколи Морозюка, гостей та заступника директора з виховної роботи Тетяни Власюк, яка 

зачитала наказ директора навчального закладу «Про відзначення учнів за підсумками навчально-виховної та навчально-

виробничої роботи за 2017-2018 навчальний рік».  

Диплом навчально-методичного центру естетичного виховання учнів професійно-технічних навчальних 

закладів у Рівненській області був вручений членам Євроклубу «Молодь Європи» ліцею за зайняте ІІІ місце у конкурсі 

творчих робіт «Історії видатних людей країн Європи та США, їх внесок у розвиток держави». Грамоти, Подяки та премії 

 були вручені учням за високий рівень знань та вмілу організацію учнівського самоврядування в  навчальних групах; за активну участь у громадському житті ліцею та за 

результатами проходження виробничої практики на навчальному полігоні. Після закінчення урочистостей в усіх навчальних групах був проведений перший урок на 

тему «Прагнемо миру». 

 

06 вересня 2018 року учні та педагоги ліцею брали участь в традиційному легкоатлетичному пробізі з нагоди 

Дня фізичної культури і спорту, яке відзначають в Україні у другу суботу вересня. Наші спортсмени пробігли вулицями 

міста Сарни разом з студентами та викладачами Сарненського педколеджу РДГУ, Сарненського НВК «Школа – колегіум» ім. 

Т.Г. Шевченка, загальноосвітньої школи №4, іншими освітянами, представниками влади та органів місцевого самоврядування.  

 

 

 

Станом на 10 вересня 2018 року в музеї «Краєзнавчий» Державний професійний технічний навчальний заклад 
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«Сарненський професійний аграрний ліцей»  завершено роботу (впорядковано стенди, експозицію «Сарненщина в роки Другої світової війни») відповідно до Законів 

України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки», «Про 

увічнення перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939 – 1945 рр.», «Про доступ до архівів репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму 1917 – 

1991 років». 

 

 

10 вересня 2018 року практичним психологом Бікус А.В. та старшим інспектором з ювенальної превенції Сарненського відділу 

поліції Головного  управління Національної поліції України в Рівненській області з учнями проведено профілактичний захід  

«Профілактика негативних явищ. Кримінальна та адміністративна відповідальність неповнолітніх». 

  

 

11 вересня 2018 року у бібліотеці ліцею було проведено виховну годину "Шлях до перемоги . Друга 

світова війна — ПЕРЕМОГА життя над смертю", до початку Другої світової війни. Головною метою 

виховної години було сприяння у виховуванні мужності, почуття патріотизму, любові до Батьківщини, до історії 

свого народу, пошани до ветеранів Другої світової війни. В ході заходу учні ознайомились  з подіями Другої 

світової війни в Україні та на території нашого краю. 

 

 

20 вересня 2018 року. Матчем між командами груп трактористів та слюсарів першого курсу розпочалась першість ліцею з 

мініфутболу на перехідний кубок ліцею. В запеклій боротьбі з рахунком 2:0 перемогу здобула команда групи слюсарів. 

 

20 вересня 2018 року в актовому залі ліцею для учнів проведений відкритий урок, 

присвячений пам’яті трагедії  Бабиного Яру. Захід підготувала та провела викладач історії 

Любов Миколаївна Сахненко. Вона розповіла учням про окупаційний режим та політику 

окупантів у роки Другої світової війни та про події 1941 року – «Сарненський Бабин Яр». Учні 

переглянули відео: «Бабин Яр, урок пам’яті», «Бабин Яр. Без права на існування», «Трагедія 

Бабиного Яру». Лейтмотивом заходу були слова – «Мир, життя і злагода між людьми – найвищі на землі цінності».  

 

20 вересня 2018 року викладач ліцею Власюк Т.В. брала участь у Всеукраїнській ювілейній науково-практичній 

конференції «Гуманізація освітнього процесу в контексті педагогічної спадщини 

В.О.Сухомлинського», де презентувала статтю  «Національно-патріотичне виховання 

учнів на ідеях та методах педагога В.О. Сухомлинського» та отримала Сертифікат Білоцерківського інституту неперервної 

професійної освіти. 

 

 

З 24 вересня по 05 жовтня 2018 року, напередодні  Дня працівників освіти та 

профтехосвіти, учнівське самоврядування клубу «Турбота» відвідали ветеранів праці, надали їм 

посильну допомогу по господарству та вручили квіти, вітальні адреси. 
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05 жовтня  2018 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 ради, Сарненської районної державної адміністрації та районної ради, Грамоти ліцею, а молодому педагогу 

 Якимець С.М. - стрічку «Молодий педагог – 2018 року» та Пам’ятку молодому педагогу. 

Колектив ліцею привітав зі святом і секретар Рівненської обласної організації  національної спілки 

журналістів України Георгій Борисович  Александрович, який вручив Гнітецькому  А.М., методисту ліцею, 

Посвідчення  та нагрудний знак члена спілки журналістів України. 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 квіти та художні 

номери. 

 

09 жовтня 2018 року в актовому залі ліцею для учнів було проведено урок мужності до Дня захисника України на 

тему "Україна понад усе". Метою заходу було сприяння формуванню в учнів розуміння поняття "єдність" і "цілісність", 

"герой" та "патріот держави", вихованню в учнів почуття поваги до захисників Вітчизни, патріотичних почуттів.  

      В ході заходу звучали партріотичні пісні та вірші. Учні переглянули фільми "Присягу двічі не дають" та "Зона АТО"а 

також сценку "Жінки в армії". 

 

 

   

12  жовтня 2018 року в ліцеї проведений  урочистий мітинг-реквієм відкриття меморіальної дошки Олексію 

Володимировичу Кондратюку, випускнику навчального закладу 2012 року, який  загинув виконуючи свій громадянський 

обов’язок - захищаючи рідну землю від агресора в зоні АТО. Відкрив мітинг директор ліцею Морозюк М.П., який зазначив, що вшaнувaння пaм’ятi людей, якi вiддaли 

свoє життя зa нaшу держaву, – нaш святий oбoв’язoк. Наш випускник Олексій Кондратюк був спрaвжнім пaтріотом, який боровся за суверенітет та цілісність України і 

віддав життя за мир та спокій на рідній землі. Чотири рoки тoму ще нiхтo не мiг нaвiть пoдумaти, щo у нашій державі люди будуть гинути нa вiйні. Цей стрaшний сoн, нa 

жaль, стaв реальністю. Обривaються мoлoдi життя нaйкрaщих синiв Укрaїни. П’яту меморіальну дошку загиблим у цій війні 

ми відкриваємо на фасаді навчального корпусу ліцею. дaвaйте шaнувaти пам'ять наших герoїв, не зaбувaти прo тих, хтo тaк 

рaнo пoкинув цей світ, зрoбивши неoцiненну пoслугу для всіх нaс в ім'я щaсливoгo мaйбутньoгo нaшoї держaви. 

      На відкриті меморіальної дошки виступили депутат Рівненської обласної ради Драганчук М.М., заступник голови 

Сарненської районної ради Костецький М.Д., голова Сарненської міської ради Усик С.Б., голова громадської спілки 

ветеранів АТО, випускник ліцею, Пригарський А.П.. У своїх виступах вони наголосили на тому, що ми повинні пам’ятати 

загиблих, бути гідними їх пам’яті. Висловили співчуття батькам Олексія з приводу 

тяжкої втрати – загибелі сина. Завдяки таким як Олексій ми можемо спокійно спати, 

навчатись і працювати. Звертаючись до учасників мітингу, закликали всіх триматися, 

адже   герої не вмирають, тому що вони назавжди в пам’яті людей. Священики, отець 

Володимир та отець Андрій, освятили меморіальну дошку.  Працівники та учні ліцею 

 вшанували пам’ять загиблого героя  Олексія Кондратюка запаливши свічки та поклавши квіти до меморіальної дошки. 

 

17 жовтня 2018 року практичним психологом ліцею Бікус А.В. було проведено захід «СТОП Булінг!». Метою захобу було 

інформування учнів про проблеми насильства серед учнівського середовища, про види та форми насилля, а також як уникнути та 

протидіяти булінгу.  
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18 жовтня 2018 року  директор ліцею Микола Морозюк відвідав Інститут  картоплярства  НААН,   де 

відбулося офіційне святкування  з нагоди 50-річчя створення інституту. Микола Петрович щиро привітав директора 

інституту Анатолія Бондарчука та колектив установи із золотим ювілеєм. Побажав нових здобутків та плідної співпраці з 

ДПТНЗ «Сарненський професійний аграрний ліцей». Під час святкування Морозюку М.П. була вручена Відзнака та 

посвідчення Інституту картоплярства НААН до 50-річниці від дня заснування (рішення вченої ради ІК НААН №9 від 

12.10.2018 року). 

 

 

18 жовтня 2018 року  відбувся фінальний матч першості ліцею з 

мініфутболу на перехідний кубок ліцею (2018/2019 навчального року). В запеклому 

протистоянні з рахунком 3:1 перемогу здобули учні другого курсу електромонтерів-

зв'язківців. 

     Вітаємо переможців. 

 

    21 вересня 2018 року  директор ліцею Микола Морозюк брав участь у семінарі «Вирішення проблематики 

кислотності грунтів. Нові фінансові рішення для підвищення родючості грунтів – аграрні розписки», який проводивсь в місті 

Костопіль. На семінарі велась мова про те, що в Рівненській області є значна кількість площ кислих грунтів, що потребують вапнування, в першу чергу це стосується 

північних районів області. З метою вирішення зазначеної проблеми, в рамках реалізації проекту впровадження  аграрних розписок, розроблено механізм, який дає 

можливість отримати агровиробникам меліоранти для розкислення грунтів з відстрочкою платежу, отримати прибавку врожаю від покращення родючості грунтів та 

розрахуватися після збору врожаю, в тому числі і вирощеною сільгосппродукцією. Учасникам семінару була дана інформація про ефективні методики розкислення 

грунтів та регулювання реакції грунтового розчину; технології підтримуючого вапнування грунтів; визначення кислотності та проведення аналізу грунту. 

 

23 жовтня 2018 року в актовій залі ліцею було проведено виховний захід з попередження торгівлі людьми на тему: 

«Сучасне рабство: як протидіяти торгівлі людьми». Про порушення прав людини учнів інформував юрист – консульт 

Сарненського центру зайнятості Карпець Олександр Васильович. Про форми та етапи торгівлі людьми учнів ознайомили 

практичні психологи Сарненського центру соціальних служб Вероніка Валентинівна та Руслана Генадіївна. Учні ліцею розіграли 

сценку, як протидіяти торгівлі людьми. Про статистику потрапляння людей у рабство та де отримати допомогу, учнів 

проінформувала інспектор з ювінальної превенції Кіркова Альона Борисівна. Директор ліцею Микола Петрович Морозюк 

застеріг учнів про небезпеку під час праці та навчання за кордоном. Практичним психологом Бікус 

А.В. було проведено тренінг та продемонстровано відео: «Життя на продаж». 

 

23 жовтня 2018 року практичним психологом Бікус А.В. було проведено годину спілкування на тему: «Життя без насилля». 

Метою було ознайомити учнів з актуальністю проблеми насильства у учнівському середовищі, навчити їх розрізняти види насильства та 

розробити відповідну стратегію поведінки у ситуаціях ризику, аргументувати свої дії з попередження насильства на основі власної 

відповідальності, викреслити механізм захисту прав дітей. 

  

 

 

24 жовтня 2018 року практичний психолог Бікус А.В. провела бесіду з батьками на тему: «Ні 

насильству!» для того щоб сформувати уявлення про проблему насилля й жорстокості що панує у світі, їх 
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наслідків для дитини чи інших членів родини, вивчити права дітей, обговорити питання, як захиститися від будь-якого насильства, виховувати вміння попереджувати 

жорстоке поводження з людьми.  

 

24 жовтня 2018 року в актовому залі ліцею був проведений відкритий виховний захід «Полин крізь роки», який підготували та провели учні предметного 

гуртка з історії рідного краю під керівництвом викладача історії Любові Сахненко. Ведучі розповіли присутнім в залі про події Другої світової війни та про визволення 

України від німецько - фашистських загарбників. Хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих визволителів. Були продемонстровані архівні документи періоду 

Другої світової війни. Учні переглянули відео «Початок Другої світової війни» та мультимедійну презентацію «Червоні маки».  

 

 25 жовтня 2018 року в актовій залі ліцею було проведено відкритий захід  «Моя професія-моя гордість» в рамках 

предметного тижня підготовки обліковців з реєстрації бухгалтерських даних, який підготували та провели учні групи №10 

обліковців з реєстрації бухгалтерських даних під керівництвом викладача Шеруди В.М. та майстра виробничого навчання 

Мізюрко І.Ю. Під час заходу ведучі розповіли про професію обліковця з реєстрації бухгалтерських даних, перерахували 

«плюси»  роботи бухгалтера та про його обов’язки, дали поради, як зробити правильний вибір своєї майбутньої  професії. Учні 

декламували вірші про професію бухгалтера та переглянули  відео «Яким повинен бути справжній бухгалтер», «Новорічні 

пригоди головного бухгалтера». 

 

  Протягом жовтня місяця вихователями Киянко Л.С. та Кусковець І.Й.,  а також бібліотекарем ліцею Белік  О.Л. з  учнями, які 

проживають в учнівському гуртожитку, проведено ряд виховних та пізнавальних бесід про історію нашого краю,   про охорону 

довкілля.  З ними проведенно екскурсії по місту. Учні активно долучилися  до акції «Відповідальність починається з мене» 

допомагаючи в благоустрої території.  Цьому посприяла гарна, сонячна погода. 

 

02 листопада 2018 року в актовому залі ліцею проведений відкритий захід  «Збережемо ресурси України» в рамках 

предметного тижня «Електропривід», який підготували учні  навчальних груп №11, №26 електромонтерів з ремонту та 

обслуговування електроустаткування та групи № 17 діловодів під керівництвом викладача Савицького М.Д. Учні розповіли 

присутнім в залі про шляхи заощадження енергоресурсів та отримання електроенергії екологічно чистим шляхом. Було 

продемонстровано відео «Будівництво високовольтної ЛЕП напругою 750 Кв». Учениця Хиноцька Оксана виступила з віршем 

«Електроенергетика». Учні, які здобувають професію «Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування» 

виконали музичний твір на патріотичну тему. 

 

07 листопада 2018 року  в ліцеї уже вкотре проведено Єдиний день учнівського самоврядування. Захід відбувся з 

метою пропагування серед учнівської молоді основних засад місцевого самоврядування, формування активної життєвої 

позиції учнів та реалізації їх лідерського потенціалу, виховання інтелектуально і духовно розвиненого підростаючого 

покоління - майбутнього нації.  

Старт підготовці  дали спільне рішення між адміністрацією та Радою  учнівського самоврядування, видання наказу 

директором навчального закладу. Кращі учні готували та проводили уроки теоретичного навчання, засідання гуртків, 

виконували обов’язки заступників директора, керівника фізичного виховання. психологічної, господарської служб, були 

дублерами бібліотекаря, методистів, вихователів. Учнівський актив ДПТНЗ «Сарненський професійний аграрний ліцей» на 

чолі з директором-дублером Мичкою Ангеліною Станіславівною розпочав день із проведення загальноучилищної лінійки. 

Апаратну нараду в кабінеті директора провела голова Ради учнівського самоврядування, дублер директора Мичка 

А.C., яка  ознайомила дирекцію учнівського самоврядування із Планом дня самоврядування. 
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Після проведення уроків у бібліотеці ліцею дублером бібліотекаря  Євгейчук Кариною Миколаївною та учнями проведено  захід до Дня рідної мови "Мова рідна 

- Калинова", оформлено книжкову виставку до Дня рідної мови.   

Адміністрація ліцею визнала проведення дня учнівського самоврядування на належному рівні. Традиція проводити Єдині дні учнівського самоврядування буде 

продовжена. 

08 листопада2018 року в актовому залі ліцею проведено відкритий захід в рамках предметного тижня «Трактори», який підготували члени предметного 

гуртка під керівництвом викладача Цицюри І.Х..Учні Данч Віталій та Синюк Олена розповіли присутнім в залі про історію та перспективи розвитку тракторобудування. 

Були продемонстровані відеофільми: «Кращий трактор в світі по версії «Трактор 2018», «Трактори ЮМЗ», «Трактори ХТЗ», 

«ТОП-5 – найдорожчі трактори». 

08 листопада 2018 року в бібліотеці  ліцею,  напередодні Дня української мови та писемності, бібліотекарем Белік О.Л. 

 з учнями першого та третього курсу було проведено брейн - ринг «Мова - втілення думки».  

Головною метою заходу було показати учням красу та багатство рідної мови; розвивати  їх творчі здібності й 

комунікативні вміння; сприяти виховуванню поваги до рідної мови; відповідальне ставлення до своєї діяльності в колективі. За 

звання найкращих знавців мови та писемності боролись дві команди: "Патріот" та "Мовознавці". За підсумками брейн - рингу 

перемогла команда "Патріотів". Усі  мали унікальну можливість поринути в атмосферу любові і добра, насолодитися красою 

рідного слова. Завершуючи захід Ольга Леонідівна  закликала всіх робити все, щоб наше слово зазвучало повсюди, щоб рідна 

мова зайняла почесне місце в нашій державі, бо «мова – це доля нашого народу, і вона залежить від того, як ревно ми всі 

плекатимемо її». 

 

09 листопада 2018 року були проведені загальноліцейні  батьківські збори з  наступним порядком денним: 

1. Про підсумки роботи навчального закладу та завдання на 2018-2019 навчальний рік . 

2. Про підготовку водіїв у навчальному закладі. 

3. Звіт голови Піклувальної ради про надходження та витрату благодійних внесків у 2017-2018 навчальному році. 

Щодо профілактики злочинності серед учнів. 

5. Запобігання та протидія домашньому насильству. 

6. Проблема булінгу у навчальних закладах.  

7. Затвердження складу Батьківського комітету. 

Батькам були вручені подяки за належне виховання їх дітей. Також батьки переглянули виставку виробів слюсарної 

майстерні, декоративно-ужиткового мистецтва, продукції навчального господарства; виставку плакатів «Україна без корупції». 

Члени зразкового колективу «Краяночка», танцювального гурту «Самоцвіти» та гуртка «Гармоністи» виступили з художніми номерами.  

 

13 листопада 2018 року в бібліотеці  відбулась зустріч з поетесою нашого краю Надією Михайлівною 

Свищевською. Чимало життєвих історій розповіла поетеса, а також   ознайомила учнів з поетичними збірками, які народилися 

з любові до Батьківщини. Надія Михайлівна — мати та бабуся. Вона — міцна жінка, щира, безпосередня й натхненна рідним 

краєм. Учні довго не відпускали поетесу, просили знов і знов читати поезії. 

 

14 листопада 2018 року підведено підсумки конкурсу плакатів«Україна без корупції». В конкурсі брали участь усі 

навчальні групи ліцею. Кращими роботами журі визначило: 

      І місце – робота  учня групи № 12 слюсарів з ремонту колісних транспортних засобів Олександра Михальчука.  

      ІІ місце – робота учня групи № 26 електромонтерів з ремонту та обслуговування електроустаткування Віктора 

Берлова.      
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      ІІІ місце -  робота учня групи № 13 слюсарів з ремонту колісних транспортних засобів Сергія Лежавського та робота учениці №12 обліковців з реєстрації 

бухгалтерський даних Анастасії Назарець. 

     Вітаємо переможців! 

 

15 листопада 2018 року методисти ліцею Гнітецький А.М. та Сафонова О.С. відвідали Колківське вище професійне 

училище Волинської області, де ознайомилися з роботою Центру професійної кар’єри та навчально-матеріальною базою 

навчального закладу.  

  

 

16 листопада 2018 року в актовій залі ліцею відбулись 

урочистості  з нагоди Дня працівників сільського господарства України 

«Вам, трударі ланів, земний уклін».  У вітальному слові директор ліцею 

Микола Морозюк наголосив: наш край завжди славився людьми, які є 

великими працелюбами, вміють гарно обробляти землю, вирощують хліб. За роки свого існування 

випускниками нашого ліцею були вісім Героїв Соціалістичної Праці:  

Кондратюк Олександра Пилипівна, Данилюк Олексій Мусійович, Новак Іван Платонович, Аврамишин Корній 

Семенович, Солтис Микола Федорович, Гребень Володимир Петрович, Занозовський Олександр Давидович, 

Олієвський Андрій Сергійович. Випускнику ліцею Кузьмичу Андрію Миколайовичу було присвоєно почесне 

звання Заслуженого працівника сільського господарства України. Директор висловив щиру вдячність 

працівникам та учням навчального закладу, які брали участь у збирані врожаю зернових 2018 року, побажав їм 

 міцного здоров’я, успіхів у праці, добра  та злагоди у родинах. Працівникам та учням ліцею були вручені 

Подяки та грошові премії. Колектив ліцею зі святом привітали гості, керівники приватних фірм Пінчук Михайло 

Григорович та Лаврущенко Сергій Олександрович. Вони вручили працівникам ліцею, які надавали допомогу у 

вирощувані врожаю на землях приватних фірм, Подяки та грошові премії. Учасники художньої самодіяльності подарували присутнім в залі святковий концерт. 

 

20 листопада 2018 року в актовій залі було проведено виховну годину на тему «Революція гідності, охрещена кров’ю».  Виховну годину проводили учні 

групи № 11 слюсарів під керівництвом класного керівника Курачика П.М. Метою заходу було: сформувати в учнів ціннісне ставлення до України; прав та свобод 

людини, європейського вибору українців; сприяти розвитку в учнів почуття національної самосвідомості та громадянської активності; сприяти вихованню патріота, 

громадянина, готового захищати свою Батьківщину. 

       Під час заходу демонструвались відео «Революція 2013/2014», «Штурм майдану», «Реквієм Небесна сотня», «Боже великий єдиний, нам Україну храни». Ведучі 

розповіли про події, які відбулися на майдані. Вшанували пам’ять героїв хвилиною мовчання. 

23 листопада 2018 року на базі ліцею було проведено обласний семінар бібліотечних працівників професійно-технічних навчальних закладів Рівненської 

області на тему: « Спільна робота бібліотеки та педагогічного колективу ДПТНЗ «Сарненський професійний аграрний ліцей» щодо забезпечення якісного 

освітнього процесу». З вітальним словом  перед  присутніми виступив директор Морозюк М.П., який ознайомив гостей з історією та сьогоденням ліцею. 

     На семінарі були розглянуті наступні питання:  

      1. Спільна робота бібліотеки та педагогічного колективу ліцею 

      2. «Дослідження історії рідного краю в контексті  національно-патріотичного виховання учнівської молоді» (з досвіду роботи  Зразкового музею «Краєзнавчий»). 

Екскурсія в музей. 

      3. «Алгоритм виховної роботи в гуртожитку» 

      4. «Спільна робота бібліотеки та викладачів української мови та літератури з вивчення та забезпечення інформаційних потреб учнівської молоді» 

      5. «Співпраця бібліотеки та психологічної служби у вихованні учнів» 

      6. Аналіз роботи бібліотек професійних (професійно-технічних) навчальних закладів у 2017-2018 н.р. та основні завдання у 2018-2019 навчальному році 
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27 листопада 2018 року в актовому залі ліцею проведений відкритий виховний захід «Вшанування пам’яті жертв голодоморів». Ведучі заходу Викладач 

Крилов Анатолій ІгоровичІ та учні Максим Мельник, Михайло Артеменко, Всеволод Болкуневич розповіли присутнім в залі 

 про соціальні  дослідження Національної академії наук України що до людських  втрат, навели дані Інституту демографії. Були 

продемонстровані фільми:  із циклу «Нариси нашої історії»,  «Великий злам», «Страчені голодом». 

 

 27-28 листопада 2018 року  практичний психолог Бікус Анелія та учні ліцею Осмолович Тетяна та Новак Богуслав 

брали участь у тренінгу в рамках проекту «Підвищення обізнаності вразливого населення Рівненщини щодо безпечної  міграції 

та працевлаштування» за підтримки Міжнародної організації з міграції та Міністерств закордонних справ Канади і Норвегії. 

Метою заходу було підготувати групу молодих тренерів  з питань протидії торгівлі людьми для проведення інформаційних 

заходів у  професійно- технічних навчальних закладах Рівненської області. Учасники тренінгу одержали Сертифікати. які 

підтверджують проходження тренінгу для тренерів.     

 

29 листопада 2018 року за підсумками обласного фестивалю-конкурсу патріотичної пісні «Поліська січ» серед учнів навчальних закладів вокальне тріо 

ліцею «Краяночка»  вибороло друге місце  та було нагороджене Дипломом управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації. Вітаємо призера! 

 

06 грудня 2018 року в актовому залі ліцею був проведений  відкритий виховний захід, присвячений Дню 

Збройних Сил України.  

      В 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 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 військовослужбовці Мірко Олександр (випускник ліцею 1996р) та Принарський Віталій.  

     Під час заходу звучали поезія, пісні, що звеличують велич наших Збройних сил та демонструвався 

документальний фільм «Армія України». 

 

11 грудня 2018 року в актовому залі ліцею для учнів навчального 

закладу медичним працівником Тетяною Генько та практичним психологом 

Анелією Бікус проведено інформаційний захід на тему «Хто попереджений – той захищений!». Метою заходу було 

допомогти учням усвідомити всю небезпеку, яку несе СНІД, уберегти себе від цього страшного захворювання, зробити 

правильний вибір у житті. 

 

14 грудня 2018 року підведено підсумки конкурсу плакатів «Ми 

обираємо здоровий спосіб життя». В конкурсі брали участь усі навчальні 

групи ліцею. Кращими роботами журі визначило: 

      І місце – робота  учнів групи № 11 електромонтерів з ремонту та 

обслуговування електроустаткування Петра Прозапаса та Сергія Жучені 

«Молодь за здорову усмішку» (майстер в/н - Мірковець В.В.). 

      ІІ місце – робота учня групи № 28 електромонтерів з ремонту та обслуговування електроустаткування 

Максима Мельника «Бути здоровим – це модно» (кл. керівник – Крилов А.І.) та учня групи №26 електромонтерів з 

ремонту та обслуговування електроустаткування Віктора Берлова «Здоровий спосіб життя» (кл. керівник – Панько 

І.М.). 

      ІІІ місце -  робота учня групи № 12 слюсарів з ремонту колісних транспортних засобів Костянтина Опалька 

«Ми обираємо здоровий спосіб житття» (кл. керівник – Цицюра І.Х.), учня групи № 51 слюсарів з ремонту колісних 
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транспортних засобів Антона Оразова «Гарне здоров’я - вище багатство» (куратор – Босюк В.А.) та учнів групи №10 обліковців з реєстрації бухгалтерських даних 

Анастасія Давідчик та Ольги Наливайко «Ми за здорове життя» (кл. керівник – Зелінський О.І.). 

      Вітаємо переможців! 

 

    18 грудня 2018 року на базі ліцею відбулась колегія керівників загальноосвітніх шкіл Сарненського району, на якій 

підводились підсумки роботи навчальних закладів за І семестр 2018-2019 навчального року. Перед колективом директорів 

виступили очільник ліцею Микола Морозюк, який подякував  всіх за співпрацю, розповів про нові професії, за якими ліцей 

здійснюватиме підготовку кваліфікованих робітників у 2019–2020 навчальному році та привітав керівників з наступаючими 

Новорічними святами. 

 

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 2018 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 війни  на Сході України та учасників війни в 

Афганістані. 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. 

 

      27 грудня 2018 року в актовому залі ліцею відбулося новорічне свято. Колектив педагогів та учнів ліцею 

привітав директор – Морозюк М.П., побажав всім здоров’я, щастя та успів у новому році. В програмі свята виступили 

учасники зразкового вокального гуртка «Краяночка», учасники обласного фестивалю-конкурсу колядок та щедрівок 

«Віфлеємська зірка», учні гуртожитку. Також було проведено фестиваль  колядок та щедрівок. Всі учасники дійства 

отримали солодкі подарунки. 

 

29 грудня 2018 року  підведено підсумки конкурсу композицій “Різдвяні дзвіночки”. Кращими роботами журі 

визначило: 

      І місце — композиція «Щасливого Нового року», група №151 трактористів – машиністів сільськогосподарського 

(лісогосподарського) виробництва; 

    ІІ місце — композиція «З Новим роком», група №150 трактористів – машиністів сільськогосподарського 

(лісогосподарського) виробництва; 

   ІІІ місце — композиція «Зимова феєрія», група № 12 трактористів – машиністів сільськогосподарського 

(лісогосподарського) вироб-ництва;   Вітаємо переможців! 

 


