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  16 січня  2019 року за результатами кваліфікаційної атестації (практична та теоретична складові ) 11 

слухачів (група  №31 «Оператор  комп’ютерного набору»),  які навчались на базі Корпорації «Братерство без 

кордонів», викладач – Линь В. Ю. Отримали Свідоцтва встановленого  державного зразка. Комісія відзначила належний 

рівень підготовки випускників. Із закінченням курсу навчання випускників привітали голова екзаменаційної комісії, 

директор ліцею Микола Морозюк, заступник директора з НВР  Микола Мельникович, менеджер корпорації "Братерство 

без кордонів" Володимир Хомич. У вітальному слові вони побажали випускникам успішного працевлаштування та не 

зупинятись на досягнутому. 

 

16 січня  2019 року в бібліотеці  ліцею проведено вечір - пам'яті "АЕРОПОРТ - 

ПЕКЕЛЬНА СМУГА", який підготували бібліотекар Ольга Белік  та учениця  Іванна Жовтанюк. 

 Метою заходу було  сприяння формуванню в учнів розуміння єдності та цілісності України, її 

багатонаціонального народу,  усвідомлення учнями спільних інтересів усіх громадян держави в розбудові України,  необхідність дотримання 

конституційних і правових норм, шанобливого ставлення до історії, культури та традицій українського народу. Учні переглянули фільм 

"Аеропорт". 

 

17 січня 2019 року за підсумками Всеукраїнського конкурсу дітей та учнівської молоді «За нашу свободу» в номінації «Поезія» (вірші) 

на тему: «Листи на фронт»  Жовтанюк Іванна, вихованка національно – патріотичного гуртка «Патріот» ліцею, за роботу «Неоголошена війна» 

(керівник Белік О.Л.)  нагороджена Дипломом ІІ ступеня Українського державного центру позашкільної освіти. Вітаємо призера конкурсу! 

 

21 січня 2019 року працівники ліцею – Морозюк М.П., директор навчального закладу; Мельникович М.М., заступник директора з 

навчально-виробничої роботи; Шапірко В.Б., майстер виробничого навчання  брали участь у семінарі для керівників професійних (професійно-технічних) закладів 

Рівненщини в рамках проекту «Обмін естонським досвідом для підтримки розвитку професійної освіти і навчання в Україні – 

Західноукраїнському регіоні», який був організований Фондом «Innove». На  семінарі були окреслені головні завдання 

зустрічі: «Підтримка нововведень в галузі ПТО в умовах децентралізації, підвищення рівня знань та навичок керівників 

навчальних закладів України, планування розвитку закладів, розробка нових стандартів за професіями, затребуваність на 

ринку праці – кроки, які освітяни Естонії успішно впроваджують з позитивною динамікою. Учасниками проекту стали три 

ПТНЗ Рівненської області, в тому числі і ДПТНЗ "Сарненський професійний аграрний ліцей".  

     Говорили про реформи, проекти, ринок праці, SWOT-аналіз, фінансування. Очільник освіти Рівненщини Григорій 

Таргонський підкреслив важливість участі України в подібних проектах. «Сьогодні формується нова система професійної 

освіти. Естонські колеги, на своєму досвіді, допоможуть розібратися з низкою питань, що стали викликами у зв’язку з 

децентралізацією влади. Зокрема, це − фінансування професійно-технічних закладів, модернізація низки професій, що 

втратили свою актуальність на ринку праці. Подібна практика є перспективною для професійної освіти Рівненщини, Після 

презентаційних доповідей учасники семінару працювали в групах та ознайомилися з матеріально-технічною базою Рівненського вищого професійного училища 

ресторанного сервісу та торгівлі. 

     Запланована поїздка представників нашого навчального закладу до Естонії для ознайомлення із досвідом роботи 

професійно-технічних навчальних закладів. 

 

22 січня 2019 року в актовій  залі ліцею був проведений відкритий виховний захід до Дня Соборності України, 

який підготували учні ліцею під керівництвом викладача Савицького М.Д. Розпочався захід з Гімну України.   Ведучі 

розповіли присутнім в залі про становлення і розвиток українського національного державотворення, про Акт Злуки, який 

спирався на споконвічну мрію українського народу про незалежну, соборну, національну державу. Учням був 

запропонований відеофільм  «Акт Злуки: відтворення історичної правди». Учениці ліцею виконали пісню Світлани 

Тарабарової «Повертайся живим», присвячену подіям на Сході України. 
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28 січня 2019 року підведено підсумки конкурсу малюнків «Нев’янучий вінок пам’яті героїв Крут». В конкурсі брали участь усі навчальні групи ліцею. 

Кращими роботами журі визначило: 

      І місце – робота  учня групи № 26 електромонтерів з ремонту та обслуговування електроустаткування Віктора Берлова. 

      ІІ місце – робота учнів групи № 12 обліковців з реєстрації бухгалтерських даних Анастасії Назарець та Світлани Гоч. 

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

      Вітаємо переможців! 

 

    30 січня 2019 року  в бібліотеці ліцею було проведено вечір - реквієм «Герой нашого часу», до п’ятих роковин загибелі активістів 

Євромайдану. Учні Тимошицька Ольга, група №10 Обл. та Яковець Роман, група № 151 Тр. ознайомили присутніх із життєвою долею активістів 

Євромайдану. Метою заходу було сприяння вихованню в учнів поваги до героїзму людей, які віддали життя і здоров’я за незалежність нашої 

держави. Вони переглянули тематичну виставку "Герої не вмирають". 

 

 

    04 лютого 2019 року в актовому залі ліцею була проведена нарада  працівників навчального закладу, на якій заступник директора з виховної роботи Власюк 

Т.В. ознайомила всіх із Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькування)» від 18.12.2018 року №2657-

VIII. З метою попередження випадків булінгу , створення безпечного освітнього середовища в ліцеї у навчальних групах був проведений  інструктаж, який оформлений 

протоколами. Практичний психолог ліцею Бікус А.В. розповіла про профілактику булінгу в учнівському середовищі. ЇЇ виступ супроводжувався мультимедійною  

презентацією «Стоп булінг». На цій нараді медичний працівник Генько Т.Р. виступила з інформацією про 

профілактику кору серед учнів та працівників ліцею. 

 

    12 лютого 2019 року в актовому залі ліцею в рамках предметного тижня з біології та хімії був проведений 

відкритий захід «Хімія навколо нас». В ньому брали участь учні гуртка «Хімічний», які подали цікаву інформацію: 

«Цікаві факти про воду», «Виготовлення олівців», «Виробництво сірників», «Виробництво листкового скла», 

«Виробництво миючого засобу», «Кухонна сіль – позитив та негатив на організм», де використали відеоматеріали.  

 

14 лютого 2019 року  підведено підсумки конкурсу малюнків «Цей 

прекрасний дар кохання».  Кращими роботами журі визначило: 

     І місце — малюнок учнів групи №26 електромонтерів з ремонту та 

обслуговування електроустаткування;   

     ІІ місце —  малюнок учнів  групи №150 трактористів – машиністів 

сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва; 

     ІІІ місце — малюнок учнів  групи №149 трактористів – машиністів сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва. 

   Вітаємо призерів конкурсу! 

 

14 лютого 2019 року в ліцеї в рамках відзначення 30-ї річниці виведення військ з Афганістану та Дня вшанування учасників бойових дій на території 

інших держав, в пам’ть  випускників навчального закладу Євгейчука Віктора Мусійовича, Велінця Миколи Адамовича, Мінчука Сергія Миколайовича, Міланця  

Степана Степановича,  які  загинули виконуючи інтернаціональний обов’язок в республіці Афганістан проводивсь шаховий турнір. Головний суддя турніру – 

Іванюк В.П. Загалом в змаганні брали участь  8 учасників віком до 18 років з навчальних закладів Сарненського району. Боротьба тривала в п’ять турів за швейцарською 

системою.  

   Переможцями стали: 

      І місце – Несвіт Максим, учень групи №27 електромонтерів з ремонту та обслуговування електроустаткування  ДПТНЗ «Сарненський професійний аграрний 

ліцей»;     
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      ІІ місце – Броварець Максим, учень ЗОШ №4 м. Сарни; 

      ІІІ – Федорович Валерій, учень ВПУ №22 м. Сарни. 

    Наші серця стискаються від болю, коли згадуємо про 18-річних юнаків, які, виконуючи наказ, пройшли тернистими, болючими стежками чужої країни. У нашій 

пам’яті довго житимуть події цієї кривавої війни, тому що історія її написана кров’ю і наших випускників.  

 

 14 лютого 2019 року в ліцеї проведена лінійка-реквієм, щодо вшанування учасників бойових дій на території 

інших держав та 30-ї річниці виведення військ з Республіки Афганістан. Гостями заходу були Радько Г.Г., голова районної 

спілки ветеранів Афганістану, Драганчук М.М., депутат Рівненської обласної ради, Параниця Н.М., заступник голови 

Сарненської районної адміністрації, Бахно В.К., керуючий справами  Сарненського міськвиконкому, Іванюк В.П., головний 

лікар Сарненської ЦРЛ, Ганна Василівна, мати загиблого воїна Велінця М.А., а також учасники бойових дій на території 

інших держав, працівники ліцею: Камзьол В.О., Гаврильчик В.О., Цупріян Ю.Г. Працівники та учні ліцею поклали квіти до 

меморіальної дошки загиблим випускникам ліцею, воїнам-інтернаціоналістам та  випускнику ліцею Кондратюку О.В., який 

загинув під час воєнних дій в зоні антитерористичної операції на сході України.  Звертаючись до учнів Микола Морозюк, 

директор ліцею наголосив: «Давайте ж всі будемо пам’ятати  героїв, воїнів-ветеранів, виявлятимемо розуміння до тих, хто 

пройшов через війну, і для кого вона триває й досі. У спогадах, у снах, у думках. Вони цього заслуговують».  

 

19 лютого 2019 року в актовому залі ліцею до Дня вшанування Героїв Небесної Сотні, загиблих у боротьбі за свободу та цілісність України проведений 

відкритий виховний захід «Ми сотнею пішли на небо», який підготували учні групи № 151 трактористів – машиністів сільськогосподарського (лісогосподарського) 

виробництва під керівництвом викладача Кушнір Г.О. Учні переглянули мультимедійну презентацію «Герої  Небесної Сотні Рівненщини» та відео «94 дні. Євромайдан 

очима ТСН», «Обличчя  майдану», «Небесна Сотня поіменно». У виконанні учнів групи № 26 електромонтерів з ремонту та обслуговування електроустаткування 

прозвучала  пісня «Пливе кача». 

 

20 лютого 2019 року в ліцеї проведена лінійка – реквієм до Дня вшанування Героїв Небесної Сотні та 5-тої 

річниці Революції Гідності, Євромайдану - мирного протесту за наше європейське майбутнє. Хвилиною мовчання усі 

вшанували пам'ять про  загиблих під час Революції Гідності та поклали квіти до меморіальної дошки  Кондратюку О.В., 

який загинув під час воєнних дій в зоні антитерористичної операції на сході України та  випускників навчального закладу 

Євгейчука Віктора Мусійовича, Велінця Миколи Адамовича, Мінчука Сергія Миколайовича, Міланця  Степана 

Степановича,  які  загинули виконуючи інтернаціональний обов’язок в республіці Афганістан.  

 

20 лютого 2019 року за результатами кваліфікаційної атестації (теоретична та практична складові) 57 слухачів, які 

 5-ть місяців навчались на базі корпорації «Братерство без кордонів - Україна», отримали Свідоцтва кваліфікованого 

робітника третього розряду 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, заступник директора ліцею з НВР Микола Мельникович. Вони побажали випускникам успішного 

працевлаштування та не зупинятись на досягнутому. 

 

   05 березня 2019 року ліцей відвідала делегація ДПТНЗ «Острозьке вище професійне училище». Працівники ВПУ оглянули навчальні кабінети, лабораторії, 

майстерні, навчальний полігон та гуртожиток ліцею. Директор ліцею Микола Морозюк розповів гостям про сьогодення та перспективи розвитку єдиного в області 

аграрного професійно-технічного навчального закладу. 
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10 березня 2019 року члени учнівського самоврядування ліцею брали участь у святкування Масляниці, яке проводилося на центральній площі міста Сарни. В 

програмі Свята були виступи творчих колективів, змагання, ігри та забави, частування млинцями та варениками, конкурси, хороводи та танці, обряди Масляниці, а 

також проводилась благодійна ярмарка "Творимо добро разом". Наприкінці Свята спалили опудало Масляниці.  

 

    12 березня  2019 року в рамках Тижня відкритого уряду України в Департаменті професійної освіти 

(місто Київ) відбувся  круглий стіл «Відкритий діалог: сучасна професійна освіта» за участі директорату 

професійної освіти Міністерства освіти і науки України та представників учнівського  самоврядування  закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти. У  заході брала участь і голова учнівського самоврядування ліцею  

Ангеліна Мичка, заступник голови обласної ради учнівського самоврядування «Лідер». У вступному слові генеральний 

директор Директорату професійної освіти Ірина Шумік розповіла про роботу Міністерства освіти і науки над новим 

Законом про професійну освіту,  Концепцією розвитку і реформування професійно-технічної освіти, побажала 

учасникам круглого столу плідної роботи. У грі «Привабливий Петро» лідери учнівського самоврядування  

представляли себе, свій навчальний заклад та професію, яку здобувають. Використовуючи метод «Шість капелюхів де 

Боно», всі учасники були поділені на підгрупи які  в дискусіях вирішували поставлені перед ними задачі. В групі 

Ангеліни Мички (Зелений капелюх) вирішувалось питання  креативності навчання. Учасники пропонували нове, цікаве, що дозволить по новому організувати 

навчальний процес, зацікавити здобувачів освіти предметом, професією. По закінчені відведеного часу для вирішення задач, представники груп презентували на загал 

результати своєї роботи, що викликало жваве обговорення. По завершенню круглого столу лідери учнівського самоврядування зробили колективне фото та виразили 

бажання на подальшу співпрацю з Директоратом професійної освіти та продовження зустрічей для обміну досвідом своєї роботи. 

 

 

14 березня 2019 року в актовому залі ліцею відбулась зустріч з добровольцем Операції Об’єднаних Сил 

Валерієм Поліним, який розповів про роль добровольців, які ризикуючи власним життям і здоров’ям, боронять  

нашу країну. Заступник голови Сарненської районної державної адміністрації Наталія Миколаївна Параниця 

розповіла присутнім в залі, що з метою вшанування мужності та героїзму захисників незалежності, суверенітету та 

територіальної цілісності України, сприяння дальшому зміцненню патріотичного духу у суспільстві, посиленню 

суспільної уваги та турботи до учасників добровольчих формувань та на підтримку ініціативи громадськості", - 

Верховна Рада України постановила - "Установити в Україні День українського добровольця, який відзначати 

щорічно 14 березня. Хвилиною мовчання усі вшанували пам’ять добровольців – учасників АТО, які загинули на 

сході України. 

 

    14 березня 2019 року в ліцеї був проведений  традиційний конкурс «Міс ліцею-2019», в якому брали 

участь 10 учениць. Вони змагалися у трьох номінаціях: «Привіт – це я», «Мій талант», «Зірка Голівуду».  Кожна з 

учасниць ретельно готувалася до цього конкурсу – чудові та оригінальні візитівки, які вразили виразністю та щирістю;  конкурс талантів зачарував глядачів 

різноманіттям номерів, а дефіле «Зірки Голівуду» вразило суддів та глядачів красою та елегантністю. За оцінками журі «Міс ліцею 2019 року» стала Ангеліна Мичка, 

учениця групи № 17 діловодів; « І Віце Міс» – Бекещук Аліна, учениця групи № 17 діловодів; «ІІ Віце Міс» – Синюк Олена, учениця групи № 149 трактористів-

машиністів сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва ; «Міс чарівність» стала Ковпак Анастасія, учениця групи №  11 діловодів, «Міс талант» - 

Чепурова Дарина, учениця групи № 11обліковців з реєстрації бухгалтерських даних, «Міс ніжність» - Окишева Анастасія, учениця групи № 17 діловодів, «Міс грація» - 

Боятюк Олена, учениця групи № 12  обліковців з реєстрації бухгалтерських даних; «Міс фантазія» - Скаковець Марія, учениця групи № 17 діловодів; «Міс юність» - 

Попрожук Яна, учениця групи № 10 обліковців з реєстрації бухгалтерських дани. А також було проведено голосування серед глядачів, думка яких співпала з думкою 

журі, тому «Міс глядацьких  симпатій» стала Опалько  Ілона, учениця групи № 12 обліковців з реєстрації бухгалтерських даних.    

    Справжні красуні навчаються у ДПТНЗ «Сарненський професійний аграрний ліцей»! Наші конкурсантки своєю ніжністю, елегантінстю та красою створили справжній 

весняний настрій! Дякуємо всім учасницям за чудову роботу! 
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15 березня 2019 року ліцею виповнилось 117 років з дня його заснування. За цей період для потреб економіки держави підготовлено більше 60 тисяч 

кваліфікованих робітників. Ряд випускників ліцею,  за високі досягнення в праці та професійну майстерність, нагороджені 

державними нагородами - орденами та медалями. Випускники навчального закладу працюють на керівних посадах у районі, 

області, державі. Вісім з них стали Героями Сооціалістичної Праці, за роки незалежності України одному випускнику 

присвоєно почесне звання Заслужений працівник сільського господарства України. Учні в закладі здобувають повну загальну 

середню освіту, навчаються за 14 – професіями, стають переможцями та призерами Всеукраїнських конкурсів фахової 

майстерності, стипендіатами Президента України. За час навчання в ліцеї кожен учень має можливість здобути від двух до 

шести професій. Ряд педагогів - випускники нашого ліцею. 

 На даний  час керівництво та колектив ліцею працюють над впровадженням в навчальний процес нових Державних 

стандартів ПТО, електронного посібника навчального призначення «Трактори», який розробили педагоги ліцею,  

інноваційних технологій навчання та над розширенням переліку професій  з підготовки робітничих кадрів. 

 

20 березня 2019 року учень групи № 13 слюсарів з ремонту колісних транспортних засобів Богдан Воробей нагороджений 

Грамотою Рівненського обласного відділення (філія) комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства  освіти і науки України за 

друге місце в змаганнях з армспорту серед юнаків в залік Спартакіади ПТНЗ Рівненської області у ваговій категорії  +80 кг. 

    Вітаємо призера обласних змагань! 

 

26 березня 2019 року  в актовому залі ліцею відбувся круглий стіл «Агітаційна робота  щодо захисту Вітчизни» проведений з 

учнями ДПТНЗ "Сарненський професійний аграрний ліцей" командиром батальону територіальної оборони, майором Бортніком В.Д, 

начальником відділення призову, старшим лейтенантом Міхновець А.А, інструктором відділення рекрутингу, старшим солдатом Ворон  О.Я. 

 

02 квітня 2019 року на базі ліцею проведений науково-методичний семінар «Активні методи навчання, система роботи з лексикою та структура 

сучасного уроку англійської мов за методикою  "ESA" за участю Олени Міходуй, старшого методиста Міжнародного освітньо-методичного центру  Dinternal Edncation 

та Віторії Кукли, голови освітньої громадської організації  Edu Centre Rivne для вчителів англійської мови північних районів Рівненської області. В семінарі брала участь 

викладач іноземної мови ліцею Вікторія Дерпач. 

 

04  квітня 2019 року працівники та учні ліцею, які брали участь у благодійній акції «Допоможи солдату на фронті»,  до свята Великодня зібрали та 

відвантажили продукти харчування, миючі засоби  воїнам, які перебувають на передових позиціях фронту у Донецькій та Луганській областях. 

 

    04 квітня 2019 року в актовому залі ліцею був проведений відкритий захід в рамках предметного тижня з фізики «Вплив електромагнітного 

випромінювання на організм людини». Під час заходу викладач Петро Курачик ознайомив присутніх в  залі  із впливом побутової техніки та мобільного телефону на 

організм людини. Було проведено опитування учнів щодо часу, який вони витрачають на добу, користуючись  мобільним телефоном. Зроблені застереження щодо 

надмірної тривалості  користування мобільним телефоном. Учні переглянули відео «Вплив електромагнітного випромінювання на організм людини».  

 

    04 квітня 2019 року колектив учнів, учасників драматичного гуртка ліцею Олександр Іванов, Олексій Гончар, Сергій Головчак,  Іванна Жовтанюк, Юлія Сахно, 

Тетяна Комар, Сергій Кардаш, Олександр Михальчук (керівник гуртка -  Белік О.Л.) нагороджені Дипломом Навчально-методичного центру естетичного виховання 

учнів професійно-технічних навчальних закладів у Рівненській області за третє місце в обласному заочному огляді-конкурсі драматичних та лялькових колективів 

«Талановита Україна» серед учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти у номінації «Найкращий драматичний колектив». 

     Вітаємо призерів конкурсу! 
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    11 квітня 2019 року команда ліцею брала участь у зональних змаганнях з міні-футболу, які проводились на базі Державного професійно-технічного 

навчального закладу «Березнівське вище професійне училище» та виборола перше місце, нагороджена Дипломом Ради КФК ДПТНЗ «Березнівське вище професійне 

училище».  

    Вітаємо команду ліцею з перемогою!   

 

 

    12 квітня 2019 року працівники  ліцею відвідали Торчинський професійний ліцей Волинської області з метою вивчення досвіду навчання учнів за дуальною  

формою. Працівники оглянули навчально-матеріальну базу навчального закладу. Перед учасниками зустрічі виступив директор 

Торчинського професійного ліцею Вознюк О.С., який розповів про історію створення ліцею, ознайомив з основними 

напрямками розвитку закладу, пріоритетними завданнями, які стоять перед педагогічним колективом. В ході зустрічі було 

відзначено, що в сучасних умовах ідеї співпраці стають важливим імперативом збалансованого розвитку навчальних закладів, та 

є одним із спільної участі у реалізації завдань, що стоять перед навчальними закладами. Щирі слова вдячності та надії на 

продовження педагогічного партнерства прозвучали з вуст директора Сарненського професійного аграрного ліцею Морозюка 

М.П. Учасники заходу отримали масу позитивних емоцій та сподівань на розвиток творчої ділової співпраці.  

    Цього ж дня працівники ліцею побували  на ПрАТ «Волиньхолдінг», який є українським лідером з виробництва 

холодних соусів під торгівельною маркою «Торчин». Ознайомились з автоматизованим виробничим процесом виробництва 

соусів, майонезів, заправок та зі станом  охорони праці на виробництві. А ще працівники ліцею побували на екскурсії в 

Зимненському святогірському успенському  жіночому монастирі.  

 

 

 

    11-12 квітня 2019 року на базі ліцею  відбувся  ІІ етап Всеукраїнського конкурсу фахової майстерності серед учнів закладів професійної (професійно-

технічної) освіти  із професії «Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва». 
    У перший день конкурсу відбулося представлення  його учасників, жеребкування, інструктаж з охорони праці та ознайомлення з порядком проведення 

конкурсу. До присутніх звернулися директор ліцею Морозюк М.П., члени журі та оргкомітету. Згодом учасники приступили до теоретичного туру конкурсу, який 

полягав у виконанні тестових завдань на персональному комп’ютері та розв’язуванні кросворду.  

  У другий день конкурсу відбувався практичний його тур, який  включав у себе регулювання начіпної системи 

трактора,  регулювання плуга на задану глибину оранки, керування трактором та оранка земельної ділянки.  

    Учасники конкурсу ознайомилися з сучасною технікою та обладнанням, 

що використовується для підготовки за професією «Тракторист-машиніст 

сільськогосподарського виробництва». 

Для супроводжуючих конкурсантів (майстрів виробничого навчання) 

був організований майстер-клас (оранка на нових тракторах). 

    За результатами теоретичного і практичного турів перше місце 

зайняв Петренчук Дмитро Юрійович, учень ДПТНЗ «Сарненський професійний 

аграрний ліцей»; друге місце – Семенюк Сергій Олегович, учень вищого 

професійного училища  № 25 смт Демидівка; третє – Мазяр Олег Миколайович, 

учень Клеванського професійного ліцею. Дипломи учасників конкурсу отримали: Місюрка Микола-Назар Любомирович, учень 

Радивилівського професійного ліцею; Перець Андрій Миколайович, учень вищого професійного училища №24 м.Корець; Петрик Олександр Олександрович, учень 

Рокитнівського професійного ліцею; Мирончук Михайло Леонідович, учень ДПТНЗ «Острозьке вище професійне училище».  

    Учасники конкурсу отримали цінні подарунки, а головне – незабутні враження про конкурс та бажання ще більшого самовдосконалення! 
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15 квітня 2019 року  в ліцеї проводивсь День відкритих  дверей для учнів загальноосвітніх навчальних закладів Сарненського району (Великовербчанська 

ЗОШ І-ІІІ ст, Бутейківська ЗОШ І-ІІ ст). Учні оглянули навчально-матеріальну базу навчального закладу, побували в 

учнівському гуртожитку, зразковому краєзнавчому музеї та на навчальному поліні, де мали можливість керувати 

транспортними засобами (тракторами, вантажними та легковими автомобілями) під наглядом майстрів виробничого 

навчання.                             

 

17 квітня 2019 року в актовій залі ВПУ №1 м.Рівне відбувся конкурс «Міс 

профтехосвітяночка» серед учениць закладів професійної (професійно-технічної) 

освіти. Конкурс проводився з метою пропаганди ідеалів і цінностей гармонійного 

розвитку та формування творчої особистості, естетичного, культурного та духовного 

виховання молоді. Організатори конкурсу – управління освіти і науки Рівненської 

обласної державної адміністрації та НМЦ естетичного виховання учнів професійно – 

технічних навчальних закладів у Рівненській області. Наш навчальний заклад на конкурсі  представляла переможниця 

конкурсу «Міс ліцею 2019»  Ангеліна Мичка, учениця групи № 17 діловодів. Вона стала володаркою титулу «Міс фантазія».  

 

18 квітня 2019 року в актовому залі ліцею був проведений фестиваль читців-декламаторів творів Т. Шевченка 

«Живи, Кобзарю, в пам’яті людській». У фестивалі брали участь 21 учасник із різних навчальних груп. Нарядні, у 

вишиванках учасники з душею читали вірші Кобзаря напам’ять. Новак Богуслав, учень групи №26 електромонтерів-

зв’язківців заспівав «Тополю». Глядацький зал (учні та педаготи) гучними оплесками висловили подяку учасникам 

фестивалю. На згадку про це свято зробили загальне фото. На урочистій лінійці кожен декламатор буде відзначений 

Дипломом. Організаторами фестивалю стали викладачі української літератури Михайлюк Г.І., Якимець С.М. 

 

18 квітня 2019 року в ліцеї відбувся випуск 13-ти слухачів, які здобували професію «Перукар (перукар-модельєр)». 

За результатами кваліфікаційної атестації (практичної та теоретичної складових) вони отримали Свідоцтва кваліфікованого 

робітника. Підготовку слухачів здійснювали педагоги Панько І.М., Лохвич О.С. Шеруда В.М., Зелінський О.І. та Грицкевич 

А.М. 

    Бажаємо випускникам професійних здобутків та не зупинятись на досягнутому. 

 

    Учні ліцею  Климець Роман Васильович, Мельник Максим Олексійович. Ткач Петро Володимирович, Царук Олександр Анатолійович, Городнюк Павло 

Павлович, Давідчик Анастасія Сергіївна, Іванов Дмитро Олександрович, Климець Анатолій Анатолійович, Моцик Настя Віталіївна, Тимошицька Ольга Михайлівна, 

Турчик Сергій Валерійович брали участь у ІХ Всеукраїнському конкурсі з англійської мови «Гринвіч» у 2018 р. 

отримали Сертифікати учасників та призи – наліпки «Гринвіч».  

 

24 квітня 2019 року, відповідно до плану роботи ліцею, в навчальному закладі був проведений День 

цивільного захисту. Участь у заході брали усі учні, працівники та весь керівний склад штабу цивільного захисту. Захід 

розпочався з урочистої лінійки. Учнів ознайомили з планом проведення Дня цивільного захисту; було  вказано на 

важливість проведення заходів з цивільного захисту сьогодні. В цей день проведені заходи: олімпіада на краще знання 

правил цивільного захисту, одягання протигазу на швидкість, оформлена виставка засобів захисту, об’єктове тренування 

з евакуації працівників та учнів з навчальних корпусів. 
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25 квітня 2019 року.  Доброю традицією в навчальному закладі є в переддень Великодня сиротам, які навчаються в ліцеї вручати «Великодній подарунок». 

Вручаючи подарунки та 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 побажав всім гарних свят. 

 

    23-25 квітня 2019 року на базі «Катюжанського вищого професійного училища» Київської області відбувся фінальний етап Всеукраїнського конкурсу фахової 

майстерності серед здобувачів професійної (професійно-технічної) освіти з професії «Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва». 

   На конкурс прибули 24 учасники з усіх областей України, які здобули перемогу в обласному етапі, а також їхні наставники.  Було зазначено, що «на конкурсі зібралися 

ті, хто не шукає легких доріг, хто покликаний любити поезію щедрих ланів, хто всім серцем закоханий у рідну землю». Профтехосвіту 

Рівненщини на конкурсі представляв учень нашого ліцею  Дмитро Петренчук, 

    Протягом всього етапу змагань учасники мали змогу показати свої знання у виконанні тестів на персональному комп’ютері, 

розв’язуванні кросворда, що складався з питань професійно-теоретичної підготовки, а також, демонстрували навички і вміння регулювання 

начіпної системи трактора та регулювання плуга на задану глибину оранки, керування трактором та оранка земельної ділянки площею 0,15 

га. 

    В рамках проведення конкурсу відбувся майстер-клас з професії «Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва». 

Конкурсанти мали можливість спробувати оранку на тракторі Lovol FT 1304 з оборотним плугом (плуг реверсний PR (PO) – 4). 

    Протягом трьох днів знання та вміння учасників конкурсу оцінювало фахове журі на чолі з головою Хом’ячуком В. В., начальником 

відділу агропромислового розвитку Вишгородської районної державної адміністрації. 

    Петренчук Дмитро за підсумками конкурсу зайняв п’яте місце, нагороджений Дипломом Міністерства освіти і науки ІІІ 

ступеня. Він став стипендіатом Президента України. 

 

 

26 квітня 2019 року, напередодні  сторічного ювілею охорони праці, який відзначається 28 квітня 2019 року, в ліцеї випущений 

черговий номер газети «Сьогодення та охорона праці», в якому висвітлені питання  правил поводження з вогнем та електричними 

приладами, а також матеріал про підлітковий алкоголізм та шляхи боротьби з ним. 

 

26 квітня 2019 року працівники та учні ліцею брали участь у мітингу до 33- ї річниці катастрофи на Чорнобильській 

АЕС, щоб віддати шану національним героям, які зберегли тисячі життів своїх співвітчизників. Мітинг проводивсь біля 

пам'ятного знака жертвам Чорнобильської катастрофи в місті Сарни. Учасники мітингу згадали про ті трагічні події, а також 

висловити слова подяки всім хто пам'ятає та шанує пам'ять тих, хто заслонив своїм тілом нас від масштабної біди 20 століття. 

Хвилиною мовчання присутні вшанували світлу пам’ять учасників ліквідації, які врятували світ ціною власного життя та поклали 

квіти до пам’ятного знака. 

 

03 травня 2019 року учні ліцею брали участь у загальноміському святі-конкурсі 

«Дивописанка». Метою заходу  було популяризація українських традицій, розвиток і поширення українського писанкарства, 

пропаганда української культури, сімейних цінностей, активізація внутрішнього туризму міста. Міський голова Світлана Усик за 

старання та ініціативність нагородила учнів сувенірами. 

 

06 травня 2019 року в ліцеї проводивсь День відкритих дверей для учнів  Сарненської гімназії. Учні переглянули 

відеофільм про ліцей, оглянули навчально-матеріальну базу навчального закладу, навчальний полігон,  брати участь у майстер-

класі з керування транспортними засобами. Вони відвідали учнівський гуртожиток, зразковий краєзнавчий музей та отримали 

профорієнтаційні матеріали. 
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07 травня 2019 року в ліцеї проводились змагання  з гирьового спорту – ривок гирі, поштовх гирі у вагових категоріях 

до 70 кг. ; 70-80 кг. Та більше 80 кг., присвячені Дню Перемоги. 

В командних змаганнях перемогу здобули: 

    І місце -  учні групи № 50 слюсарів з ремонту колісних транспортних засобів. 

    ІІ місце - учні групи № 12 трактористів-машиністів сільськогосподарського  (лісогогосподарського) виробництва. 

    ІІІ місце - учні групи № 28 електромонтерів з ремонту та обслуговування електрообладнання 

У ваговій категорії до 70 кг.:  

    І місце – Мірошниченко Володимир, учень групи № 50 слюсарів з ремонту колісних транспортних засобів  

    ІІ місце – Осадчий Матвій, учень групи № 28 електромонтерів з ремонту та обслуговування електрообладнання. 

    ІІІ місце – Блищик Олександр, учень групи № 50 слюсарів з ремонту колісних транспортних засобів. 

У ваговій категорії до 75 кг.:  

    І місце – Бабчанік Євгені, учень групи № 12 трактористів-машиністів сільськогосподарського  (лісогогосподарського) виробництва. 

    ІІ місце - Бабчанік Сергій, учень групи № 12 трактористів-машиністів сільськогосподарського  (лісогогосподарського) виробництва. 

    ІІІ місце Артюх Віктор, учень групи № 28 електромонтерів з ремонту та обслуговування електрообладнання. 

У ваговій категорії більше 75 кг.:  

    І місце - учень групи № 149 трактористів-машиністів сільськогосподарського  (лісогогосподарського) виробництва. 

    ІІ місце – Царук Андрій, учень групи № 50 слюсарів з ремонту колісних транспортних засобів. 

    ІІІ місце -  Гамза Микола, , учень групи № 28 електромонтерів з ремонту та обслуговування електрообладнання. 

Вітаємо переможців! 

 

09 травня 2019 року працівники та учні ліцею брали участь у мітингу-реквієм з нагоди відзначення 74-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій 

війні, який відбувся на площі біля Меморіалу військової слави. Вони вшанували визволителів, які героїчно відстояли наше невід’ємне право жити вільно на рідній землі, 

схилили голови у хвилині мовчання та поклали квіти на могили тих, кого забрала Друга світова війна. 

 

            12 травня 2019 року 30 учнів та працівників ліцею здійснили екскурсійну поїздку до Рівного, де відвідали Рівненський зоопарк - зоологічний парк 

загальнодержавного значення, льодовий каток в ТЦ  «Екватор» та місце відпочинку «Лісова казка». 

 

12 травня 2019 року учасники зразкового вокального ансамблю "Краяночка" брали участь у відкритому міському фестивалі - конкурсі вокального 

мистецтва "Спалах талантів". Ансамбль нагороджений Дипломом ІІІ ступеня та подарункоми. Керівник колективу - Олещук Лариса Василівна нагороджена 

Подякою Сарненської міської ради. 

 

13 травня 2019 року підведено підсумки Міжнародного учнівського конкурсу юних істориків «Лелека - 2019», в 

якому брали участь десять учнів ліцею. Диплом «Бронзовий лелека» одержать Ковальова  Людмила, Турчик Сергій, 

Кабанець Ольга, Левчук Ірина, Момоток Ростислав, Федотова Іванна. Учні Берлов Віктор, Ольховик Іван, Паньковець Марія, 

Тимошицька Ольга – дипломи учасників. 

 

14 травня 2019 року на базі ДПТНЗ «Сарненський професійний аграрний ліцей» відбувся випуск слухачів групи № 

1 слюсарів з ремонту колісних транспортних засобів, які навчались за сприяння корпорації «Братерство без 

кордонів». Комісія в складі: Мар’ян  Хайнц та Олександра Груслака – засновників міжнародної  благодійної  організації 

«Глорія», спонсорів професійного навчання населення; Миколи Морозюка - директора ліцею; Володимира Хомича -

 менеджера корпорації «Братерство без кордонів - Україна»; Миколи Мельниковича -  заступника директора з НВР та 
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Миколи Савицького - викладача відзначила належний рівень підготовки випускників за даний період (в Германії, зі слів Олександра Груслака, дана професія 

опановується впродовж трьох років). 

 

15 травня 2019 року 15 учнів ліцею, які цікавляться фізикою, люблять думати і спостерігати, змагатися і перемагати, брали 

участь у щорічному Всеукраїнському учнівському фізичному конкурсі «Левеня», щоб перевірити свої знання і інтуіцію, 

поміряйтеся силами з ровесниками з усієї України.(Конкурс проводився Львівським фізико-математичним ліцеєм при Львівському 

національному університеті імені Івана Франка). За сумою балів кращими роботами визнано роботи учнів Бортніка М.В., Дякова 

Я.С., Гоча С.М., Назарця А.П., Ткача П.В.та Царука О.А. Висловлюєм щиру подяку викладачу Курачику П.М. за підготовку учнів 

ліцею до участі у Всеукраїнському учнівському фізичному конкурсі «Левеня». 

 

16 травня 2019 року в ліцеї проведені заходи, присвячені Дню вишиванки: флешмоб «З Україною в серці», акція 

«Вишиванка – і в будень і у свято», виховна година «Мені сорочку мати вишивала». 

 
День вишиванки в навчальному закладі – традиційне свято, яке об’єднує учнів і педагогів, адже українська вишиванка – це 

національна святиня! Саме вишиванка символізує і несе в собі духовне багатство, високу мудрість і традиційний зв’язок багатьох 

поколінь. Це наш національний оберіг! Виступаючи перед учнями та працівниками ліцею, директор закладу Микола Морозюк 

привітав усіх  з цим  чудовим святом самобутньої, неповторної, барвистої української культури, яка будить високі патріотичні 

почуття в серці кожного українця. Побажав  укріплення української ідентичності заради процвітання нашої країни. 

 

20 травня 2019 року в ліцеї був проведений День відкритих дверей для учнів Серницької загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступеня Зарічнянського району. Учні переглянули відеофільм про ліцей, навчально-матеріальну базу ліцею, навчальний полігон, 

брали участь у майстер-класі з керування транспортними засобами, відвідали учнівський гуртожиток, зразковий краєзнавчий музей 

та отримали профорієнтаційні матеріали. 
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18-26 травня 2019 року директор ліцею Микола Морозюк  разом з очільником професійної освіти Рівненшини Петром Коржевським в складі делегації 

професійної освіти Рівненської, Волинської та Хмельницької областей, у рамках українсько-естонського проекту «Обмін 

досвідом Естонії для підтримки реформ професійної освіти України» перебував з робочим візитом в Естонії.  

Програмою візиту було передбачене ознайомлення з професійними навчальними закладами, стажування керівників та 

педагогічних працівників трьох областей.  

Микола Морозюк разом з  керівниками закладів професійно-технічної освіти побували в Олустверській школі 

сільського господарства і економіки. В даному навчальному закладі були проведені наступні заходи: змістовний огляд 

матеріально-технічної бази; майстер-клас за професією тракторист; семінар на тему впровадження новітніх естонських 

технологій в навчально-виробничий процес; круглий стіл за участю директора навчального закладу Арнольда та директорів 

Хмельниччини Миколи Черкаського, Волині - Людмили Панасюк та Рівненщини - Миколи Морозюка. Естонськими колегами 

були надані навчальні матеріали з професії "Тракторист". 

Відвідали Курославську школу промисловості, де було оглянуто матеріально-технічну базу, проведено майстер-клас зі 

швейного виробництва а також круглий стіл. 

Делегація побувала в Мярьямаа технічному центрі професійної освіти, де відбувся огляд навчальної бази та бесіда з обміну досвідом. 

За результатами робочого візиту напрацьовано низку матеріалів, які будуть покладені в основу модернізації системи професійно-технічної освіти області 

зокрема і ДПТНЗ «Сарненський професійний аграрний ліцей». 

 

26 травня 2019 року колектив ліцею брав участь в обласній виставці-ярмарку робітничих професій, який 

проводився у Парку молоді м. Рівне  в рамках фольклорно-етнографічного свята «Музейні гостини». Метою виставки-

ярмарку є популяризація сучасної професійної (професійно-технічної) освіти краю, відродження престижу робітничих професій, 

проведення профорієнтаційної роботи, виявлення та підтримка талановитої молоді, яка здобуває робітничі професії.  

ДПТНЗ "Сарненський професійний аграрний ліцей" в широкому асортименті представ вироби технічної, художньої 

творчості, а також сільськогосподарську продукцію навчального господарства, всього - 77 найменувань. Особливим попитом 

користувалася сільськогосподарська продукція, вироби слюсарної майстерні та скриня-сувенірна. 

Викладач професійного навчання Вікторія Шеруда проводила майстер-клас з вишивання  бісером та хрестиком. Дует у 

складі Богуслава Новака та Костянтина Нікітчука виступили в концертній програмі з піснею Михайла Поплавського «Музика 

рідного дому». 

 

28 травня 2019 року в рамках виконання плану національно-патріотичного виховання та програми предмета 

«Захист Вітчизни» навчальні групи ліцею відвідали військову частину 3055 Національної гвардії України, де ознайомилися з 

озброєнням, умовами проживання військовослужбовців Національної гвардії України. 

 

31 травня 2019 року в Міжнародний день відмови від паління  в ліцеї проведено акцію проти тютюнопаління. 

Психологом А. Бікус та медсестрою ліцею О. Яценко були проведені бесіди з учнями щодо шкідливості паління та були роздані 

інформаційні листівки в яких йдеться про негативні наслідки впливу цигарок на організм людини. 

 

31 травня 2019 року депутат Рівненської обласної ради Ксенія Сергіївна Павловська відвідала  ДПТНЗ  "Сарненський 

професійний аграрний ліцей". Під час візиту депутат вручила навчальному закладу Сертифікат на суму 3000 гривень на придбання перукарського обладнання для 

перукарської майстерні, 18 футбольних та волейбольних м’ячів. Під час зустрічі було погоджено чотири кандидатури учнів ліцею для вручення щорічної премії депутата 

обласної ради Ксенії Павловської за підсумками навчання та активну участь у житті ліцею. 
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06 червня 2019 року педпрацівники ліцею відвідали XXХI Міжнародну агропромислову виставку «Агро-2019», де ознайомилися із експозиціями вітчизняних 

та зарубіжних виробників нової  сільськогосподарської техніки, запасними частинами до неї, новинками рослинництва та  агрохімії. Інформаційні матеріали з виставки 

демонструються в методичному кабінеті ліцею. 

 

18 червня 2019 року, відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України "Про запровадження звітування 

керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів" від 28 січня 2015 року №55, директор 

ліцею Микола Морозюк звітував перед педагогічним колективом, батьківським комітетом, піклувальною радою 

навчального закладу про виконану колективом лііцею роботу за 2018/2019 навчальний рік. Матеріали звіту розміщені на 

сайті ліцею у вікні "Звіт директора". 

 

20 червня 2019 року ліцей відвідала делегація Державного навчального закладу «Ковельський центр професійно-

технічної освіти». Члени делегації ознайомились з матеріально-технічною базою ліцею. Гості переглянули фільм про ліцей, 

відвідали гуртожиток, зразковий музей, навчальний полігон. Проведено круглий стіл, під час якого відбувся обмін досвідом. 

Підсумком зустрічі було підписання Договіру про співпрацю в напрямку навчальної, навчально-методичної, науково-дослідної, виховної роботи та взаємного обміну 

досвіду з метою поліпшення якості підготовки фахівців,  удосконалення теоретичних знань та їх практичного застосування в системі професійної (професійно-технічної) 

освіти.  

 

27 червня 2019 року в ліцеї відбулись урочистості з нагоди вручення дипломів кваліфікованого робітника та атестатів про здобуття повної загальної 

середньої освіти (Із 249 випускників поряд з дипломом кваліфікованого робітника 108 отримали атестат про повну загальну середню освіту). Диплом "з відзнакою" 

отримала Мичка Ангеліна - оператор комп'ютерного набору ІІ категорії; діловод. 

Щиро привітали випускників із здобуттям професії директор ліцею Микола Петрович Морозюк, начальник відділу агропромислового розвитку Сарненської 

районної державної адміністрації Петро Миколайович. Боротюк, голова спілки підприємців  Сарненського району, кандидат у народні депутати України Лаврущенко 

Петро Олександрович, депутат Рівненської обласної ради Мариніна Людмила Василівна, викладач Зелінський Олександр Іванович. Вони побажали юнакам та дівчатам 

щасливої і безхмарної долі, професійного росту, здійснення найзаповітніших мрій та побажань. 

 

26 липня 2019 року на базі ДПТНЗ «Сарненський професійний аграрний ліцей» відбувся випуск слухачів групи № 27 кухарів та групи № 31 кравців, які 

навчались за сприяння корпорації «Братерство без кордонів». Комісія в складі: Миколи Морозюка - директора ліцею; Володимира Хомича - менеджера корпорації 

«Братерство без кордонів - Україна»; Миколи Мельниковича -  заступника директора з НВР; Гнітецького А.М.- методиста; 

Яценко О.В.- викладача відзначила належний рівень підготовки випускників.   Із закінченням курсу навчання випускників 

привітали директор корпорації « Братерство без кордонів - Україна» Микола Богданець та члени комісії. Вони вручивши 

випускникам Свідоцтва  встановленого державою зразка,  побажали їм успішного працевлаштування та не зупинятись на 

досягнутому. 

 

На навчальному господарстві ліцею зібрано урожай зернових 2019 року, а саме: жита – 187 центнерів, тритикале - 

107 центнерів, вівса - 210 центнерів, гречки – 130 центнерів. Солома була спресована в тюки та реалізована громадянам. 

 

20 серпня 2019 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).  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. 
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02 вересня 2019 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, м.Вараш, 

Волинської, Київської областей, переселенці з Донецької області. Учні 

вишикувались на площі біля державного прапора України. Хвилиною мовчання усі 

вшанували пам’ять героїв, які віддали своє життя за Україну. З початком 2019-2020 

навчального року привітав учнів депутат Рівненської обласної ради Микола 

Драганчук, який вручив Почесні грамоти управління освіти і науки Рівненської 

обласної державної адміністрації педагогам ліцею Дерпач В.В., Мірковцю В.С. 

Заступник директора з виховної роботи Тетяна Власюк зачитала наказ директора 

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

навчально-виробничої роботи за 2018-2019 навчальний рік». Грамоти та цінні 

подарунки були вручені учням за високий рівень знань, активну участь у громадському житті ліцею та за результатами проходження виробничої практики на 

навчальному полігоні. Учасникам Міжнародних конкурсів юних істориків «Лелека 2019», математичного конкурсу «Кенгуру 2019»; Всеукраїнських конкурсів з фізики 

«Левеня» та з англійської мови «Грінвіч» були вручені Сертифікати. 

Найтепліші слова вітань та побажань прозвучали в адресу першокурсників та всіх учнів від директора ліцею Миколи Морозюка, ветерана праці Катерини 

Шевчук. Здійснення задумів, світлих  мрій, успіхів у навчанні сердечно бажала учням матір першокурсника Наталя Петрівна Симончук, яка рясно засіяла усіх добірним 

зерном на добробут, гарні знання та щастя. Після закінчення урочистостей в усіх навчальних групах був проведений перший 

урок на тему «Україна – єдина країна». 

 

09 вересня 2019 року 14 учнів групи №150 трактористів-машиністів сільськогосподарського (лісогосподарського) 

виробництва (майстер в/н – Цицюра П.С..) 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 з 10 вересня до 03 жовтня 2019 року. 

 

12 вересня 2019 року 29 учнів та викладачів ліцею брали участь в 

легкоатлетичному пробігу з нагоди Дня фізичної культури і спорту, який 

ініціював Відділ освіти, молоді та спорту Сарненської районної державної адміністрації. Стартував пробіг від пам’ятника Т. 

Шевченка (вул.Демократична), а фінішував на центральній площі міста Сарни. 

 

 

17 вересня  2019 року підведено підсумки конкурсу композицій навчальних груп «Тобі, Україно дарунки землі за 

щедру працю на землі». 

Переможцями конкурсу стали: 

І місце – група №12  слюсарів з ремонту колісних транспортних засобів (класний керівник -  Цицюра І.Х.,  майстер в/н - Калюшик В.П.); 

ІІ місце – група №12 обліковців з реєстрації бухгалтерських даних (класний керівник – Долід І.Ю.) та група № 13 трактористів-машиністів 

сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва (класний керівник -  Шапірко О.Б. майстри в/н -  Синюк О.С., Жданюк Л.М.); 

ІІІ місце - група №29  електромонтерів з ремонту та обслуговування електроустаткування (класний керівник -  Панько І.М.; майстрер в/н - Радчук М.І.), група № 

1 кравців (класний керівник – Лохвич О.С., майстер в/н - Ямнюк В.Г.), група №11 обліковців з реєстрації бухгалтерських даних (класний керівник – Дерпач В.В.) 

Вітаємо переможців! 
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З 16 по 20 вересня 2019 року в ліцеї був проведений тиждень протидії БУЛІНГУ. 

Відповідно до програми тижня були проведені наступні заходи: 

- тренінгове  заняття "СТОП БУЛіНГ"; 

- година спілкування "Кібербулінг"; 

- тренінги "Протидія булінгу в учнівському середовищі", "Довіра та розуміння"; 

- бесіди "Корисні правила та поради, профілактика та подолання кібербулінгу", "Профілактика булінгу в учнівському 

середовищі"; 

- поради "Як допомогти учням упоратися з булінгом". 

На інструкційно-методичній нараді педпрацівники ознайомилися із Законом України "Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькування)". 

Метою тижня було інформування учнів про поняття та види "насильства", "булінгу", сприяння розвитку дружніх 

стосунків у групі, допомога учням пізнати способи неконфліктної поведінки, що дозволить їм конструктивно взаємодіяти з іншими, вільно 

виражати та контролювати свої емоції, що сприятиме успішній адаптації підлітків у період вікової кризи. 

 

 

01 жовтня 2019 року в бібліотеці ліцею було проведено захід «Вечір читання в бібліотеці». Бібліотеки – це свобода. Свобода читати, 

свобода думок, свобода спілкування; це освіта (що не є процесом, який зупиняється  вдень, коли учні закінчують навчання), це розваги, це 

створення безпечних просторів, а також доступ до інформації. Захід проведений з метою залучення учнів 

до читання. В бібліотеці учні ознайомились з  листівками, що рекламують книги, бібліотеку та наданням 

нею послуг. 

 

01 жовтня 2019 року у ДПТНЗ "Сарненський професійний аграрний ліцей" відбулася звітно-виборна учнівська 

конференція на тему: «Сучасний лідер - патріот». В конференції брали участь лідери усіх навчальних груп. Під час заходу 

учні презентували свою роботу за 2018-2019 навчальний рік з навчальної та виховної діяльності, дисципліни та порядку, 

спорту, здорового способу життя,  дозвілля, екскурсій, групових свят, екології, патріотичного виховання, участі у ліцейних, 

районних та обласних заходах. Лідери завчасно підготували виступи з презентаціями. Головою учнівського самоврядування 

ліцею була обрана Тетяна Ілюк - учениця групи №13 обліковців з реєстрації бухгалтерських даних, заступником голови - 

Всеволод Болкуневич - учень групи № 28 електромонтерів з ремонту та обслуговування електроустаткування, секретарем 

голови - Катерина Кошмак - учениця групи №18 обліковців з реєстрації бухгалтерських даних. Бажаємо учнівському самоврядуванню успіхів та нових звершень. 

 

02 жовтня 2019 року учні ДПТНЗ "Сарненський професійний аграрний ліцей" демонстрували свої вміння, на 

конкурсі під назвою «Ми шукаємо таланти». Співали, запалювали танцями, читали зворушливі вірші та жартували.  Микола 

Петрович Морозюк - директор ліцею та Микола Дмитрович Савицький - голова комітету 

профспілки привітали юні таланти та пригостили їх солодощами. 

 

03 жовтня 2019 року в ліцеї проводились спортивні змагання з настільного 

тенісу присвячені Дню Захисника України. В змаганнях брали участь представники усіх 

навчальних груп. 

Переможцями стали: 

І місце – Наливайко Максим, учень групи №28 електромонтерів з ремонту та 

обслуговування електроустаткування; 

ІІ місце – Черепович Олександр, учень групи № 152 трактористів-машиністів сільськогосподарського виробництва 
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(категорії «А1», «А2», «В1», «В2»); 

ІІІ місце – Власюк Олександр, учень групи №12 електромонтерів з ремонту та обслуговування електроустаткування. 

Вітаємо переможців та бажаємо подальших спортивних успіхів! 

 

03 жовтня 2019 року в гуртожитку ліцею проведений конкурс «Найкраще облаштування кімнати». 

Переможцями конкурсу стали: 

І місце – кімната № 223, староста Рижа Ангеліна (учениця групи № 12 обліковців з реєстрації бухгалтерських даних); кімната № 352, староста Жакун Максим 

(учень групи № 28 електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування); кімната № 474, староста Сорока Григорій (учень групи №  152 трактористів-

машиністів сільськогосподарського виробництва(категорії «А1», «А2», «В1», «В2») 

ІІ місце - кімната № 224, староста Музиченко Аліна (учениця групи № 11 обліковців з реєстрації бухгалтерських даних); кімната № 359, староста Чайка Віталій 

(учень групи № 29 електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування); кімната № 114, староста Стрілець Віталій (учень групи № 13 трактористів-

машиністів сільськогосподарського виробництва категорії «А1»). 

ІІІ місце - кімната № 230, староста Никончук Вікторія (учениця групи № 1 кравців); кімната № 349, староста Юсенко Вадим (учень групи № 29 електромонтер з 

ремонту та обслуговування електроустаткування); кімната № 477, староста Примак Владислав (учень групи № 13 трактористів-машиністів сільськогосподарського 

виробництва категорії «А1»). 

Вітаємо переможців! 

 

 

04 жовтня  2019 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, Сарненської районної державної адміністрації та Грамоти ліцею, а 

молодим педагогам  Синюк О.С. та Нестерчук О.В. - стрічку «Молодий педагог – 2019 року» та Пам’ятку молодому 

педагогу. 

Голова комітету профспілки навчального закладу Савицький М. Д.  побажав усім 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. 

 

05 жовтня 2019 року учні, які проходили практику на базі Інституту картоплярства НААН, повернулися до навчального закладу для продовження навчання із 

здобуття кваліфікації «Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва категорії «В1», «В2». На землях Інституту вони виконували весь комплекс осінньо-

польових робіт: оранку, сівбу, збір урожаю картоплі. За сумлінну працю, старанність, відповідальність та добросовісне ставлення до виконання поставлених завдань усім 

учням були нагороджені Подяками директора Інституту картоплярства НААН Анатолія Андрійовича Бондарчука. 

 

08 жовтня 2019 року в ліцеї розпочалось проведення  І етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад із загальноосвітніх предметів.  Учні, які цікавляться 

математикою, фізикою, хімією, історією, українською мовою та літературою, зарубіжною літературою, астрономією, біологією, інформатикою, англійською мовою, 

географією, екологією, економікою, захистом Вітчизни, ті, хто любить думати і спостерігати, змагатися і перемагати, беруть участь у щорічних традиційних олімпіадах 

для того, щоб перевірити свої знання та інтуїцію, помірятися силами з ровесниками. Переможці братимуть участь у ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад. 
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10 жовтня 2019 року  в ліцеї відбувся відкритий виховний захід до ДНЯ ЗАХИСНИКА УКРАЇНИ. Директор 

ліцею Микола Петрович Морозюк привітав усіх присутніх з наступаючими святами Днем святої Покрови Богородиці, 

Днем українського козацтва та Днем Захисника України. Побажав усім козацького здоров’я, відданості Україні та миру. 

На захід були запрошені учасники Операції Об"єднаних Сил: заступник військового комісара, майор Засядьвовк Євген 

Юрійович, представник 24 окремої механізованої бригади, старшина роти Зіньков Володимир Євгенійович, інструктор 

відділення рекрутингу, старший солдат Рудюк Мирослава Миколаївна, які запевнили всіх, що Герої України не віддадуть 

агресорові ні п’яді рідної землі, що ворог з соромом піде з нашої країни.  

    В ході заходу звучали партріотичні пісні та вірші. Учні переглянули фільм "Зона АТО". 

 

17 жовтня 2019 року з учнями ДПТНЗ "Сарненський професійний аграрний 

ліцей" проведена година спілкування представників Львівського державного 

університету внутрішніх справ Володимира Висоцького, доцента кафедри адміністративного права та адміністративного процесу 

факультету №3, Євгена Пряхіна, доцента кафедри кримінального процесу та криміналістики факультету №1 та Мар'яна Курляка, 

доцента кафедри тактико-спеціальної підготовки факультету №3. Викладачі університету розповіли учням про Львівський державний 

університет внутрішніх справ, про переваги навчання в ньому та перспективи його випускників. 

 

18 жовтня 2019 року в ліцеї підведено підсумки конкурсу юних фотоаматорів 

"Моя Україно!", в якому брали участь усі навчальні групи. 

Переможцями  стали: 

І місце  - учениця групи № 13  обліковців з реєстрації бухгалтерських даних 

Ілюк Тетяна(«Білі мухи налетіли», «Я подарую тобі осінь») 

І місце учень групи № 29 електромонтерів з ремонту та обслуговування 

електроустаткування Лотоцький Максим («Мій молодший братик», «Осінній пейзаж»;  

ІІ місце – учениця групи № 11 обліковців з реєстрації бухгалтерських даних 

Федотова Іванна(«Осінні квіти», «Перший сніг»); 

ІІ місце – учні групи № 12 обліковців з реєстрації бухгалтерських даних Радько Юлія та Масовець Світлана 

(«Дарунок осені», «Рибалка»); 

ІІІ місце – учень групи № 14 слюсарів з ремонту колісних транспортних засобів Денищиц Володимир («Молочний шлях»). 

Вітаємо переможців! 

 

22 жовтня 2019 року з метою виховання у підростаючого покоління, почуття патріотизму, збереження традицій, пов’язаних з історією Українських військ та 

підвищення престижу й розвитку мотиваціі в учнівської  молоді до державної  військової служби, підтримуючи бойовий дух 

хлопців на передовій у ДПТНЗ "Сарненський професійний аграрний ліцей" відбувся огляд-конкурс військово-патріотичної 

пісні та строю "ПОЛІСЬКА СІЧ". Усі учні навчальних груп взяли активну участь. 

Переможцями стали:  

           І місце – учні групи № 152 трактористів-машиністів сільськогосподарського виробництва (категорії «А1», «А2», «В1», 

«В2»), керівництво групи Лохвич О.С, Мірковець В.С.; 

          ІІ місце – учні групи № 52 слюсарів з ремонту колісних транспортних засобів, керівництво групи Босюк В.А., Дударик 

С.В., Білоус М.Б.; 

         ІІІ місце – учні групи №11 обліковців з реєстрації бухгалтерських даних, керівництво групи Дерпач В.В.; 

          ІІІ місце – учні групи  №1 кравців, керівництво групи Ямнюк В.Г. 

    Вітаємо переможців! 
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29 жовтня 2019 року  в актовому залі ліцею  проведений відкритий виховний захід на тему: "А ПАМ’ЯТЬ 

СВЯЩЕННА...", присвячений 75-ій річниці вигнання нацистських окупантів з України. Захід  підготували та провели 

учні груп №150 трактористів-машиністів сільськогосподарського виробництва та №13 обліковців з реєстрації 

бухгалтерських даних під керівництвом викладача Сахненко Л.М. 

Хвилиною мовчання було вшановано пам’ять загиблих  в роки Другої світової війни. Ведучі заходу розповіли 

присутнім в залі про звільнення лівобережної та правобережної України від нацистських окупантів. 

Учні переглянули відеоролики "Україна в роки Другової світової війни"  та «Маки червоні». У виконані  учениці 

Чепурової Дарини  прозвучала пісня на слова Богдана Гури музику Володимира Івасюка "Балада про мальви". 

 

31 жовтня 2019 року в ліцеї, традиційно, проводилась змагання з 

міні-футболу за перехідний кубок навчального закладу. Цього  року в них 

брали участь 13-ть команд, учні, які здобувають професії тракториста-машиніста сільськогосподарського 

(лісогосподарського) виробництва, слюсаря з ремонту колісних транспортних засобів, електромонтера з ремонту та 

обслуговування електрообладнання та оператора  комп’ютерного набору. У фіналі змагань зустрілись команди груп №27 та 

№28 електромонтерів з ремонту та обслуговування електрообладнання. Юні спортсмени продемонстрували красивий   

футбол. Це була боротьба сильних команд, справжніх бійців. З рахунком 4:1 перемогла команда групи № 27 електромонтерів 

з ремонту та обслуговування електрообладнання.  Бажаємо юним спортсменам подальших спортивних успіхів. 

 

31 жовтня 2019 року у ліцеї з учнями  та викладачами проведена інформаційна бесіда  щодо ПРОТИДІЇ 

ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ! Проведена гра «РОЖЕВІ ОКУЛЯРИ», яка допомогла учням збільшити рівень знань, уявлень та 

розуміння проблем, пов’язаних із торгівлею людьми, ризикованою, стосовно потрапляння до тенет торгівлі людьми, поведінкою; обговорили важливі та суперечливі 

питання щодо можливих ризиків потрапляння у ситуації торгівлі людьми, особистої відповідальності; законів України, що стосуються попередження торгівлі людьми та 

захисту прав постраждалих від торгівлі людьми; учні та викладачі отримали інформацію про різноманітні організації, що працюють у сфері профілактики торгівлі 

людьми. Усім були роздані інформаційні листівки. 

 

Відповідно до наказів  Міністерства освіти і науки України «Про ліцензування освітньої діяльності» №509-л від 15.05.2019 р.,  №946-л  від 25.07.2019 р. 

 та № 975-л від 30.10.2019 р. Державному професійно-технічному навчальному закладу «Сарненський професійний аграрний ліцей»  видано ліцензії на 

розширення впровадження освітньої діяльності за професіями: 8332 Машиніст крана автомобільного, 7433 Кравець  та 8331 Тракторист-машиніст 

сільськогосподарського виробництва категорії «А1», «А2», «В1», «В2»,  «С», «Е1», «D1», «G1», «G2». 

 

04 листопада  2019 року учениця ліцею Жовтанюк Іванна, учасниця  євроклубу  «Молодь Європи»,  нагороджена Дипломом  Навчально-методичного центру 

естетичного виховання учнів за І місце у конкурсі проектів «Єфективний лідер – успішна країна» серед євроклубів закладів професійної (професійно-технічної) освіти, а 

учасник євроклубу Гончар Олексій нагороджений Подякою за участь у цьому конкурсі. Керівник євроклубу «Молодь Європи»  - бібліотекар Белік О.Л. 

 

05 листопада 2019 року в актовому залі ліцею проведений відкритий захід  «Збережемо ресурси України» в рамках предметного тижня «Електропривід», який 

підготували учні  навчальних груп №27, №28 електромонтерів з ремонту та обслуговування електроустаткування та групи №18 діловодів під керівництвом викладача 

Савицького М.Д. Директор ліцею Микола Морозюк звернувся до учнів з проханням економно використовувати електроенергію у навчальному закладі, виховувати в собі 

культуру споживання. Ведучі заходу розповіли присутнім в залі про стан енергетики в Україні та отримання електроенергії екологічно чистим шляхом - про 

відновлювальну енергетику. Було продемонстровано відео «Встановлення опор на високовольтних лініях електропередач». Учениці Анастасія Назарець та Лідія Помін 

виступили з піснею «Віночок» групи XS. Учениця Назарець Анастасія прочитала вірш Олега Гаврилюка «Життя – бумеранг». 
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08 листопада 2019 року з 11.00 год. до 12.15. год,  напередодні дня Української писемності і мови,  в ліцеї  280 учнів та 17 педагогічних працівники взяли 

участь у написанні ХІХ Всеукраїнського радіодиктанту національної єдності «Від бересту – «до цифри». 

 

 

12 листопада 2019 року в актовому залі ліцею проведений відкритий виховний захід до Дня української писемності 

та мови «Нехай звучить рідна мова», який підготували та провели учні ліцею при сприянні працівників Сарненської 

центральної районної бібліотеки. Гостями заходу були талановиті поетеси краю, автори багатьох поетичних збірок Надія 

Михайлівна Свищевська та Тамара Володимирівна Станкова. Вони розповіли про свій творчий шлях, декламували власні твори. 

Звертаючись до учнів, закликали всіх любити і вивчати рідну мову, ніколи не зраджувати рідну землю. У виконанні учнів 

прозвучала пісня з репертуару Наталії Бучинської «Мова єднання», а танцювальний колектив «Самоцвіти» подарував присутнім 

танок «Рушники». Директор ліцею Микола Морозюк щиро подякував гостям заходу за те , що вони дарують свій талант, любов 

до рідної мови молоді, побажав їм нових творчих здобутків та міцного здоров’я. 

 

12 листопада 2019 року за підсумками обласного фестивалю-конкурсу патріотичної пісні «Поліська січ» серед учнів 

навчальних закладів «Зразковий художній колектив» вокальний ансамбль «Краяночка» ліцею нагороджений Дипломом управління освіти і науки Рівненської 

обласної державної адміністрації за зайняте ІІІ місце у фестивалі-конкурсі. Метою заходу було формування почуття патріотизму учнівської молоді засобами 

українського мистецтва та виявлення нових обдарувань. 

Вітаємо учасників вокальний ансамбль «Краяночка» з черговою перемогою та бажаємо нових творчих здобутків! 

 

12 листопада 2019 року  на базі Рівненської обласної універсальної наукової бібліотеки відбулася  Не-Конференція лідерів 

учнівського самоврядування закладів професійної (професійно-технічної) освіти Рівненщини “Я – Лідер!”, в якій брала участь 

голова учнівського самоврядування ліцею, учениця групи № 13 обліковців з реєстрації бухгалтерських даних,  Тетяна Ілюк.  Під час 

тренінгу «Знайомство» лідери та їх наставники формували профтехосвітянську мапу Рівненщини, брали інтерв’ю та презентували один 

одного, малювали портрет лідера, шукали спільні та відмінні риси лідерства. 

Не-Конференція завершилася обранням активу та затвердженням складу обласної ради учнівського самоврядування ЗП(ПТ)О: 

лідером лідерів обрали Тетяну Ілюк – ученицю Сарненського професійного аграрного ліцею, заступником стала Тамара Гурська – 

учениця Рівненського професійного ліцею, секретарем – Віталій Абрамчук – учень Вищого професійного училища № 22 м. Сарни. 

Надзвичайно активною була дискусія під час роботи молодіжної кав’ярні «План»: лідери творчо підійшли до змістовного 

наповнення та планування заходів на наступний рік. 
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15 листопада  2019 року у святково прикрашеному актовому залі ліцею проведено урочистості «Хліб усьому 

голова»!», до Дня працівників сільського господарства України.  Директор Микола Петрович Морозюк висловив щиру 

вдячність працівникам та учням навчального закладу, які брали участь у збирані врожаю зернових 2019 року, побажав їм 

міцного здоров’я, успіхів у праці, добра та злагоди у родинах. Для працівників та учнів ліцею учасники «Зразкового 

художнього колективу» вокального ансамблю «Краяночка» та хореографічний колектив «Самоцвіти» подарували художні 

номери. 

 

19 листопада 2019 року учні ліцею Всеволод Болкуневич та Владислав 

Костюк брали участь в обласному огляді-конкурсі читців-гумористів «Поліські 

пересмішники» серед учнів закладів загальної середньої, позашкільної та професійної (професійно-технічної) освіти який 

проводивсь в актовій  залі ВПУ № 1 м.Рівне. За підсумками конкурсу наші читці (номінація – «групи читців») зайняли перше 

місце виконавши уривок з повісті Нечуя-Левицького «Кайдашева сім’я».  Конкурс проводивсь з метою розвитку юнацької 

майстерності, виявлення нових обдарувань. 

Вітаємо Всеволода Болкуневича та Владислава Костюка з  перемогою в конкурсі  та бажаємо їм подальших творчих 

успіхів! 

 

19 листопада 2019 року у рамках акції "16 днів проти насильства" у ДПТНЗ "Сарненський професійний аграрний 

ліцей" практичний психолог  Анелія Бікус разом з  працівниками та учнями провели інформаційну акцію "Єднаймося проти 

насилля". Учні розробили інформаційні листівки "Насильству немає виправдання", які розповсюдили у навчальному закладі. 

Метою акції було привернення уваги громадськості до актуальних для українського суспільства, проблем подолання 

насильства в сім’ї, протидії торгівлі людьми та жорстокого поводження з дітьми, гендерного насильства. 

 

19 листопада 2019 року в актовій залі  проведений вечір-реквієм, присвячений Революції Гідності на тему: «У 

їхніх серцях жила Україна», який підготували учні груп № 11 слюсарів з ремонту колісних транспортних засобів, 12 

обліковців з реєстрації бухгалтерських даних, 150 трактористів-машиністів сільськогосподарського виробництва під 

керівництвом викладача  Курачика П.М. Учні висвітлили події, які відбувалися на Майдані, продемонстровали відео: «Весілля 

на Майдані», «Нас весна не там зустріла», «Гей, пливе кача», «Небесна сотня України», «Я сьогодні від вас від’їжджаю», 

«Вони прилетять». Захід проводився з метою вшанування громадян - учасників Помаранчевої революції 2004 року та Революції Гідності 2013-2014 років. 

 

20 листопада 2019 року в бібліотеці ліцею практичним психологом Анелією Бікус  проведена година спілкування з учнями на тему "Конфлікти. Види 

конфліктів. Вирішення конфліктів. Подолання конфліктів". Учнем  групи № 150 трактористів-машиністів сільськогосподарського виробництва  Ващуком Ярославом 

була продемонстрована презентація  "Конфлікти в учнівському середовищі. Як уникнути конфліктів". Разом з психологом А.Бікус та вихователями гуртожитку 

І.Кусковець та Л. Киянко з учнями було розглянуто та обговорено  поняття  "суперечка ", "конфлікт ", "конфліктна ситуація". Учні засвоїли правила попередження 

конфліктів,  розвивали уміння аналізувати конфліктні ситуації та вирішувати конфлікти. Переглянуто та проаналізовано м/ ф  "Конфлікт + Вихід". "Чи можна прожити 

без конфліктів?". Напевно ні, адже наше життя проходить поміж інших людей, яких ми намагаємось зрозуміти. Візьмемо до прикладу наш ліцей. Ліцей - це простір, де 

щоденно зустрічається сотні людей. Час від часу між ними і виникає те, що називається конфліктом. 

 

21 листопада 2019 року в гуртожитку ліцею вихователем Кусковець І.Й.  та учнями групи № 18 діловодів Надією та Наталею, групи №150 Миколою та 

Сильвестром було проведено вечір пам’яті: «В їхніх серцях жила Україна»,  до 6 річниці Революції Гідності. Учні згадали про події на майдані, висловили свої 

думки, переживання, переглянули відео «Мамо, не плач», «Небесна сотня в небо полетіла». Хвилиною мовчання вшанували пам'ять   померлих. 

 



177 

 

22 листопада 2019 року учні та працівники ДПТНЗ "Сарненський професійний аграрний ліцей" брали участь у мітингу присвяченому Дню пам’яті жертв 

голодоморів та акції «Запали свічку пам’яті», метою якої було вшанування мільйонів українців, знищених тоталітарним режимом. 

 

23 листопада 2019 року у ДПТНЗ "Сарненський професійний аграрний ліцей" проведені загальноліцейні батьківські збори з наступним порядком денним: 

1. Про підсумки роботи навчального закладу та завдання на 2019-2020 навчальний рік. Про підготовку водіїв у навчальному закладі.  

2. Звіт заступника голови Піклувальної ради про надходження та витрату благодійних внесків у 2018-2019 навчальному році.  

3. Щодо профілактики злочинності серед учнів.  

4. Обрання складу Батьківського комітету на 2019-2020 навчальний рік. 

Під час зборів  батьки переглянули виставку виробів слюсарної майстерні, декоративно-ужиткового мистецтва, продукцію навчального господарства;  виставку 

плакатів «За Свободу, за Україну!».  Учасники  «Зразкового художнього колективу» вокального ансамблю «Краяночка» ,  хореографічного  колективу  «Самоцвіти»  та 

гуртка «Гармоністи» виступили з художніми номерами. 

25 листопада 2019 року у бібліотеці гуртожитку вихователем Киянко Л.С. був проведений захід до Дня голодомору 1932-1933 рр. «У той рік заніміли зозулі». 

Атмосферу в залі передавали колоски та запалені свічки на столах. Підготували захід учениці групи № 12 обліковців з реєстрації бухгалтерських даних  Комар 

Тетяна та Шимко Аліна під керівництвом вихователя Киянко Л.С. Учні переглянули відео «Пісня-свіча» у виконання О.Білозір, «Голодний дух», «Голодомор на Україні 

1932-1933рр.» та «Голодомор – геноцид України». 

 

26 листопада 2019 року в актовому залі ліцею проведений виховний  захід  «Пам’яті жертв голодоморів» присвячений Дню пам’яті жертв  голодоморів, 

який підготували та провели учні групи № 28 електромонтерів з ремонту та обслуговування електроустаткування під керівництвом викладача Крилова А.І.  Хвилиною 

мовчання усі вшанували жертв  голодоморів. Ведучі заходу розповіли присутнім в залі про історію голодомору 1932-1933 років; про голод 60-их років в Китаї, 

переглянули фільми «Реквієм» та «Великий злам» із циклу «Нариси з історії України». 

 

28 листопада 2019 року команда юнаків ліцею з шахів у складі Дмитра Сищика та Максима Несвіта брали участь у змаганнях 

з шахів серед юнаків в залік Спартакіади учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти Рівненської області 2019-2020 н.р., 

де вибороли ІІІ місце та нагородженні Дипломом Рівненського обласного відділення (філії) комітету з фізичного виховання та спорту 

Міністерства освіти і науки України. 

 

03 грудня 2019 року в гуртожитку ліцею вихователем гуртожитку Кусковець І. Й. та учнями групи № 12 обліковців з 

реєстрації бухгалтерських даних тагрупи № 150 трактористів-машиністів сільськогосподарського виробництва був проведений виховний захід до Міжнародного  дня 

людей з обмеженими можливостями «Зрозуміти іншого». Ведучі заходу розповіли  історію виникнення цього дня, ознайомили учнів з видами параолімпійського 

спорту та їх переможцями.  Закликали учнів підтримувати тих, хто потребує сторонньої підтримки,  не опускати руки перед 

труднощами, йти вперед, долати нові вершини в житті.  Учні підготували  презентацію: «Як здолати труднощі?». Переглянули 

відеоролики: «Великі люди з обмеженими можливостями», «Життя без обмежень», «Жінка 

без рук керує автомобілем». 

 

03 грудня 2019 року у ДПТНЗ "Сарненський професійний аграрний ліцей" відбувся 

захід «Молодь проти СНІДУ".  Інформаційну роботу провели з ліцеїстами лікар-

інфекціоніст  Кіранчук Зоряна Степанівна, практичний психолог Бікус Анелія, медичний 

працівник ліцею Чурилович Олена. Учні переглянули відеофільм "СНІД! Профілактика 

ВІЛ/СНІДу". 
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05 грудня 2019 року  учнівське самоврядування ДПТНЗ "Сарненський професійний аграрний ліцей"  брали  участь у 

засіданні круглого столу з нагоди відзначення Міжнародного дня волонтера під гаслом "Я – Волонтер! І Я Цим 

Пишаюсь!" 

Гостями заходу були волонтери Громадської організації «Волонтерський центр «Сарни» на чолі з керівником Андрієм 

Міхновцем, які ділилися своїми враженнями від перебування в зоні АТО, про збирання  необхідних речей для бійців, дякували 

тим,  хто не байдужий до такої важливої справи – як волонтерство. 

Учнівське самоврядування ліцею та педагогічний колектив неоднаразово  брали участь у акції "Допоможи солдату 

фронту". 

Учні привітали волонтерів зі святом та побажали Божого благословення у всіх 

починаннях! 

 

05 грудня 2019 року у актовому залі ДПТНЗ "Сарненський професійний аграрний ліцей" проведений відкритий 

виховний захід  присвячений Дню Збройних Сил України. Було вшановано  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, випускники ліцею, учасники бойових дій - старшина Павлуш Костянтин Степанович та молодший сержант 

Кристинський Руслан Анатолійович. Під час заходу звучали поезія, пісні, що звеличують велич  Збройних Сил України та демонструвався документальний фільм 

«Армія України». 

 

09 грудня 2019 року у ДПТНЗ "Сарненський професійний аграрний ліцей" проведений флешмоб "Зроби фото з хусткою" до Дня української хустки. Дівчата 

ліцею прикрасили себе автентичним аксесуаром та продемонстрували багатовікову красу української жінки. Захід проведений з метою збереження та відновлення 

українських традицій. Адже саме хустка з давніх-давен в українських сім’ях слугувала оберегом, символом любові й злагоди. 

 

 

 

11 грудня 2019 року  у Рівненському будинку вчених підведено підсумки та нагороджено призерів ІІ етапу обласного огляду-конкурсу на кращий 

студентський гуртожиток та кращий  учнівський гуртожиток професійно-технічного навчального закладу у 2019 році. Призове місце у огляді-конкурсі на 

кращий учнівський гуртожиток серед професійно-технічних навчальних закладів здобув колектив ДПТНЗ "Сарненський професійний аграрний ліцей", який 

 нагороджений Почесною грамотою Управління освіти і науки облдержадміністрації, кубком та цінними подарунками. 
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12 грудня 2019 року на базі ДПТНЗ «САРНЕНСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ АГРАРНИЙ ЛІЦЕЙ» відбулася зустріч з колективом ТОРЧИНСЬКОГО 

ПРОФЕСІЙНОГО ЛІЦЕЮ Волинської області в  рамках обміну досвідом,  де було оглянуто всю матеріально-технічну базу навчального закладу, гуртожиток, який в 

2019 році став призером обласного огляду-конкурсу на  кращий  учнівський гуртожиток професійно-технічного навчального закладу.  Відвідано майстер-класи: 

 електромонтажні роботи, слюсарна справа, трактори. Гості відвідали зразковий музей та ознайомилися з процесом виготовлення щепи. Цікаво було проведено круглий 

стіл та заключну частину. Гості висловили слова вдячності та побажання на подальшу співпрацю. 

 

12 грудня 2019 року у бібліотеці ліцею  проведені традиційні Андріївські вечорниці. Цікаву сценку святкування 

вечорниць на сучасний лад продемонстрували  учні , бібліотекар Белік О.Л. та вихователь Киянко Л.С. 

    Про адріївське дівоче ворожіння, давні вірування й обряди, якими подекуди забавляється й наше покоління, 

розповіла господиння вечорниць, яка частувала усіх варениками. Забавою на святі було дострибнути із зав’язаними очима 

до Калити та відкусити її шмат. 

 

12 грудня 2019 року в рамках  Всеукраїнського тижня права та предметного тижня з «Основи правових знань» в 

ліцеї проведено відкриту виховну годину «Права людини», в якій активну участь брали учні групи №13 обліковців з 

реєстрації бухгалтерських даних. Під час заходу були використанні правові задачі, загадки, вправи «Продовж речення…». 

Учні переглянули відеоролики «Вірш Василя Симоненка «Ти – Людина», «Конвенція ООН з прав людини», «П’ять 

порушень прав людини в Україні у ХХІ столітті», «Цінність життя». У фойє навчального корпусу розміщена виставка 

«Права людини – броня, яка захищає нас». 

 

18 грудня 2019 року у переддень новорічних свят актив учнівського самоврядування ліцею (координатор – 

Власюк Т.В., заступник директора з НВР) традиційно 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 інтернату  отримали від учнів 

ліцею солодощі та іграшки.  

 

19 грудня 2019 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 операції об’єднаних сил  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.  

 

26 грудня 2019 року в актовому залі ліцею відбулося новорічне свято. Колективи педагогів та учнів навчального 

закладу  привітав директор – Микола Морозюк,  побажав всім здоров’я, щастя, миру та успіхів у новому році. За 

програмою свята  виступили учасники  ІІ етапу обласного етно-фестивалю «Вифлеємська зірка», учні гуртожитку зіграли 

сценки з сучасного життя молоді. Також було проведено традиційний конкурс колядок та щедрівок, в якому І місце 

здобули учні групи  № 11 обліковців з реєстрації бухгалтерських даних,  ІІ місце – учні груп № 12 обліковців з реєстрації 

бухгалтерських даних  та група № 152 трактористів-машиністів сільськогосподарського  (лісогосподарського)  

виробництва, ІІІ місце – учні групи № 18 діловодів, № 13 обліковців з реєстрації бухгалтерських даних та група №1 

кравців. Група №52 слюсарів з ремонту колісних транспортних засобів  відзнаку «глядацьких симпатій». Всі учасники 
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дійства отримали солодкі подарунки. 

 

02 січня 2020 року в ліцеї  традиційно були проведені педагогічні читання як один із заходів з покращення педагогічної майстерності працівників 

навчального закладу. Тема педагогічних читань -  «Компетентнісний підхід в освіті, формування ключових компетентностей учнів». 

Педчитання проводились  за наступним планом: 

1. Компетентнісний підхід  в освіті. (Гнітецький А.М., методист). 

2. Формування громадянської компетентності, як основна складова становлення свідомого громадянина. (Курачик П.М., викладач загальноосвітніх предметів). 

3. Роль бібліотеки у розвитку соціально-комунікативних  компетенцій та формуванні здорового способу життя у учнів. (Белік О.Л., бібліотекар). 

4. Використання  інформаційно-комунікативних технологій як засіб формування ключових компетентностей учнів. 

(Дерпач В.В., викладач загальноосвітніх предметів). 

5. Застосування проблемних ситуацій на уроках виробничого навчання як засіб формування професійної 

компетентності учнів. (Гриневич О.А., майстер виробничого навчання). 

6. Використання новітніх технологій на уроках виробничого навчання. (Цицюра П.С., майстер виробничого навчання). 

 

03 січня 2020 року,  відповідно до плану заходів ліцею на січень 2020 року в навчальному закладі проводилось 

навчання працівників з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності, за  розробленою для цього програмою. По 

закінченню навчання  було перевірено  знання з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


