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08 січня 2020 року з Різдвяними святами трудовий колектив ліцею традиційно привітали учні та педагоги  Орлівської 

ЗОШ І ступеня, які виконали колядки та щедрівки та побажали всім здоров’я, щастя та миру в Україні.  

  

 

13 січня 2020 року бібліотекарю ліцею Белік О.Л., керівнику Євроклубу «Молодь Європи», було вручено Подяку Ради 

Рівненської обласної організації ветеранів України за сприяння у проведенні обласного конкурсного проекту «Ветерани війни, 

України сини – Ви гордість і слава держави», утвердження в суспільстві гуманного 

ставлення до учасників Великої Вітчизняної війни, трудівників тилу, патріотичне виховання 

учнівської молоді та з нагоди 75-річчя визволення України від німецько-фашистських 

загарбників. 

    Переможцем обласного конкурсу проектів "Ветерани війни, України сини - Ви гордість і слава держави"  стала Гоч 

Світлана, учениця ІІ курсу групи № 12 обліковців з реєстрації бухгалтерських даних ( Керівник  Белік О.Л.). 

 

  21 січня 2020 року медичною сестрою  Оленою Яценко та практичним психологом Анелією Бікус проведена година 

спілкування з ученицями ліцею на тему «ВІДВЕРТА РОЗМОВА ПРО СТАТЕВЕ ВИХОВАННЯ ТА РЕПРОДУКТИВНЕ 

ЗДОРОВ’Я ДІВЧИНИ». 

 

    22 січня 2020 року підведено підсумки конкурсу малюнків «Україно моя калинова», до 101-ої річниці проголошення 

Акту Злуки УНР та ЗУНР. Переможцями конкурсу стали:  

    І місце — «Єднаймося заради України», учениці групи № 12 обліковців з реєстрації бухгалтерських даних Боятюк 

Олена, Марковець Руслана. 

    ІІ місце — «З Днем Соборності», учні групи №150 трактористів – машиністів сільськогосподарського 

(лісогосподарського) виробництва Таякін Альбін, Березовський Сильвестр. 

    ІІІ місце — « Мільйони різних «Я», а разом – Україна», учень групи №29 електромонтерів з ремонту та 

обслуговування електроустаткування Столяр Констянтин. 

   Вітаємо переможців! 

 

 22 січня 2020 року  учні  ліцею були учасниками  уроку державності «В єдності сила і міць держави», який проводивсь на базі Сарненської ЦРБ.  Вони 

 переглянули відео «Подія, що пережила час»,  згадали  історію виникнення свята Соборності України, коли  здійснилася мрія, яку віками втілювали наші пращури - 

об'єдналися Київ і Львів, Схід і Захід України. Наприкінці заходу бібліотекарі побажала присутнім єдності, любові одне до одного, які допоможуть кожному з нас 

будувати свій дім – державу Україна. Учні брали участь у вікторині «Це моя Україна», а також переглянули тематичну книжкову виставку. 

 

    23 січня 2020 року в актовому залі ліцею проведені змагання серед учнів І курсу, які навчаються  за  професією 

«Оператор комп’ютерного набору», в яких брали участь дві команди «Процесори» та «Комп’ютерні генії». Змагання 

проводились у п’ять турів: «Забіг на коротку дистанцію» (короткі відповіді питань на запитання), «Показовий забіг» 

(передавання інформації за допомогою міміки та жестів), «Спринт» (учасники команд за допомогою програми MS Word 

демонстрували швидкість набору тексту), «Забіг на довгу дистанцію» (команди збирали пазли на швидкість), «Фінішна пряма» 

(учасники команд відгадували ребуси з професії «Оператор комп’ютерного набору»). За підсумками конкурсів найбільшу 

кількість балів набрала команда «Комп’ютерні генії». Захід підготували  викладач професійного навчання Лохвич О.С.  та 

майстер виробничого навчання Чиж Д.В. 
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23 січня 2020 року  на базі ДПТНЗ «Сарненський професійний аграрний ліцей»  відбувся випуск слухачів групи № 

32 операторів комп’ютерного набору, 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; Олександра Лохвича– викладача професійного навчання; Віктора 

Линя – викладача, відзначила належний рівень підготовки випускників.   Із закінченням курсу навчання випускників 

привітали директор ліцею Микола Морозюк, менеджер корпорації « Братерство без кордонів - Україна» Володимир Хомич 

 та члени комісії. Вони, вручивши випускникам Свідоцтва  встановленого державою зразка,  побажали їм успішного 

працевлаштування та не зупинятись на досягнутому. 

 

 

 23 січня 2020 року директор ліцею Микола Морозюк та 

методист Анатолій  Гнітецький були запрошені до  Сарненського історико-етнографічного музею, де відбулося 

відкриття виставки «Ретро-радіо». Вони переглянули експонати з приватної колекції Павла Тарасовича, з фондів 

Рівненського обласного краєзнавчого музею та Сарненського музею; побачили унікальні ефірні радіоприймачі різних років 

випуску, прослухали знайомі мелодії 70-х, 80-х, 90-х років та коротку історію радіо в Україні 

 

23 січня 2020 року учениця групи №12 обліковців з реєстрації бухгалтерських даних Анастасія Назарець брала 

участь у І турі Всеукраїнського конкурсу екскурсоводів музеїв навчальних закладів «Край, в якому я живу».  Конкурс 

проходив на базі комунального закладу «Рівненська обласна станція юних туристів». Учениця проводила заочну тематичну 

екскурсію на тему «Поліська вишиванка». 

 

    29 січня 2020 року підведено підсумки конкурсу малюнків "Нев'янучий вінок пам'яті Героїв Крут". Переможцями конкурсу стали: 

    І місце - "Крути", учениця групи №12 обліковців з реєстрації бухгалтерських даних Назврець Анастасія; 

    ІІ місце - "Пам'ятай про Крути", учні групи №152 трактористів-машиністів сільськогосподарського виробництва Семенюк Дмитро та 

Паньковець Олександр;  

    ІІІ місце - "Універсал Української Центральної Ради", учень групи №150 трактористів-машиністів сільськогосподарського виробництва 

Таякін Альбін; 

    ІІІ місце - "Пам'ятай про Крути", учень групи №28 електромонтерів з ремонту та обслуговування електроустаткування Мельник Максим. 

Вітаємо переможців. 

 

    29 січня 2020 року в бібліотеці ліцею вихованці національно-патріотичного гуртка "Патріот" Василь Чайка та Владислав 

Вощук під керівництвом бібліотекаря Ольги Белік провели годину пам'яті "Лихо століття", до Дня пам'яті жертв 

Голокосту! Метою заходу було поглибити знання учнів про Голокост на території Східної Європи та нашої країни. 

 

    30 січня 2020 року  вихователь гуртожитку Ірина Кусковець  разом з учнями  групи №150 трактористів-машиністів 

сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва провели інформаційну годину "Бій під Крутами - бій за 

майбутнє". Учні переглянули презентацію "Бій під Крутами - нескорені", прослухали інформацію про причини, які спровокували 

бій, його перебіг та наслідки. Хвилиною мовчання вшанували  тих, хто загинули в цій битві. 

 

 

 

 



183 

 

    30 січня 2020 року  в актовому залі ліцею проведено відкритий захід в рамках предметного тижня 

зарубіжної літератури, присвячений добі Відродження (Ренесансу), який разом з учнями підготувала викладач Анелія 

Бікус. Учні переглянули відеоматеріали про події, які стали передумовою цієї великої епохи: "Епоха Відродження в 

європейській культурі XIV-XVI ст.", про найвідоміших представників Вільяма Шекспіра та Данте Аліг'єрі. Ведуча 

заходу розповіла про стиль доби Відродження в Україні. 

 

    04  лютого 2020 року у бібліотеці ліцею було проведено інформаційну годину пiд назвою «Ми живемо, 

рятуємо, перемагаємо!», яка  присвячена до Всесвітнього дня боротьби із захворюванням на рак. 

    Бібліотекар Ольга Белік ознайомила учнів із інформаційним бюлетнем та розповіла про онкологічне 

захворювання – рак, його виявлення, лікування та профілактику. Присутні переглянули відеосюжети на задану тему. 

Особливо сподобався кліп бельгійського музиканта Стромае під назвою «Quand c’est?» («Коли це трапиться?»). Під час 

заходу було проведено бліц-опитування «Що ви знаєте про рак?»  

Учням було наголошено на тому, що потрібно турбуватись про своє здоров’я, вести здоровий спосіб життя і 

своєчасно звертатися до лікарів. 

 

05 лютого 2020 року директор ліцею Микола Морозюк, заступник директора з НВР Микола Мельникович, методист Ольга Нестерчук брали участь у навчанні 

з підготовки та написання грантових проектів. Під час навчання вони отримали навички проектного менеджменту, вміння планувати, стратегічно мислити, 

прогнозувати потребу у підготовці кваліфікованих робітників, вміти аналізувати ринок праці регіону, визначити пріоритети та планувати розвиток закладу професійної 

(професійно-технічної) освіти. 

    

12 лютого 2020 року в актовому залі ліцею проведений відкритий виховний захід присвячений 

вшануванню учасників бойових дій на території інших держав та 31-й річниці виведення радянських військ з 

республіки Афганістан.  Гостями заходу були голова Сарненської районної ради Руслан Серпенінов, депутат 

Рівненської обласної ради Микола Драганчук, голова Сарненської районної спілки ветеранів Афганістану Геннадій 

Радько, мати загиблого в Афганістані воїна Ганна Велінець.  Хвилиною мовчання вшанували пам’ять загиблих 

випускників ліцею. Учні поклали квіти до меморіальних дошок загиблим випускникам ліцею Євгейчуку Віктору 

Мусійовичу, Велінцю Миколі Адамовичу, Мінчуку Сергію Миколайовичу, Миланцю Степану Степановичу, воїнам-

інтернаціоналістам та  випускнику ліцею Кондратюку Олексію Володимировичу який загинув захищаючи нашу 

державу на Сході країни.  Учасниками бойових дій на території інших держав є також і працівники навчального 

закладу Валерій Камзьол,  Володимир Гаврильчик,  Юрій Цупріян, яких запросили на сцену  для вручення 

пам’ятних подарунків та квітів. Голова районної ради Руслан Серпенінов від імені депутатського корпусу ради 

вручив колективу педагогів та учнів ліцею комп’ютер та побажав подальших успіхів у навчально-виховному 

процесі.  Звертаючись до присутніх в залі Микола Морозюк, директор ліцею, наголосив: «Давайте ж всі будемо 

пам’ятати  героїв,  виявлятимемо розуміння до тих, хто пройшов через війну, і для кого вона триває й досі. Вони цього заслуговують. Герої не вмирають!» 

 

    13 лютого 2020 року у ліцеї проведений І етап  конкурсу малюнків "Охорона праці очима 

дітей". Робота учня групи № 151 трактористів-машиністів сільськогосподарського виробництва 

Олександра Чуєва надіслана до Управління Держпраці у Рівненській області для участі у другому 

етапі конкурсу.  
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У ДПТНЗ "Сарненський пррофесійний аграрний ліцей" підведено підсумки конкурсу малюнків "Цей прекрасний дар 

кохання!": 

І місце - "Цей дар кохання", учениця групи №12 обліковців з реєстрації бухгалтерських даних  Назарець Анастасія;  

ІІ місце - "З Днем закоханих", учні групи №11 обліковців з реєстрації бухгалтерських даних  Васькевич Людмила, Музиченко 

Аліна, Криницька Вероніка; 

ІІІ місце - "Вітаємо з Днем закоханих", учень групи №13 трактористів-машиністів сільськогосподарського 

(лісогосподарського) виробництва, Примак Віталій. 

Вітаємо переможців! 

 

    15 лютого 2020 року на базі ДПТНЗ "Сарненський професійний аграрний ліцей" відбулася ЗВІТНО-ВИБОРЧА КОНФЕРЕНЦІЯ РАЙОННОЇ 

ОРГАНІЗАЦІЇ УКРАЇНСЬКОЇ СПІЛКИ ВЕТЕРАНІВ АФГАНІСТАНУ. 

Працівники ДПТНЗ "Сарненський професійний аграрний ліцей" брали участь у мітингу з вшанування героїв Афганської війни на Меморіалі Слави, де поклали 

квіти до пам'ятника загиблим воїнам. 

 

18 лютого 2020 року у ліцеї проведена класна година «Герої не вмирають», до Дня вшанування Героїв Небесної 

Сотні, загиблих у боротьбі за свободу та цілісність України, яку  підготували учні групи № 27 електромонтерів під 

керівництвом педагогів Савицького М.Д., Гриневича О.А. Учні переглянули відео «Герої Небесної Сотні Рівненщини» та 

відео «94 дні. Євромайдан очима ТСН», «Обличчя майдану». Хвилиною мовчання учні вшанували пам"ять загиблих воїнів 

- героїв та поклали квіти до пам"ятника ГЕРОЇВ НЕБЕСНОЇ СОТНІ. 

 

18 лютого 2020 року учні ДПТНЗ "Сарненський професійний аграрний ліцей" брали участь у  заході "Вони 

тримали за нас небо",  до Дня Героїв Небесної Сотні, який проводивсь  на базі Сарненської районної бібліотеки. 

Історичні події минулого пригадали запрошені учасники бойових дій Володимир Рибачок та Андрій Щербан. Хвилиною 

мовчання присутні вшанували загиблих воїнів - героїв Ярослава Куришка, Степана Криворученка, Сергія Баранова-Орла, 

Олексія Кондратюка. 

 

19 лютого 2020 року 10 учнів ліцею брали участь у ХІ Всеукраїнському конкурсі з українознавства 

«Патріот 2020». Патріотизм починається з малого - з любові до місця, де ти народився, де живеш, з любові до своїх 

батьків, до своєї історії, до рідної мови, до справи, яку ти виконуєш. Кожна людина не залежно від віку, статі, посади 

повинна бути патріотом, і не має значення, чи ти президент країни, чи учень ліцею - твій патріотизм - у якості 

виконання тієї справи, якою ти займаєшся. 

 

   19 лютого 2020 року  для учнів ліцею практичним психологом Анелією Бікус, викладачем Любов Сахненко  спільно з 

старшим інспектором з ювенальної превенції сектору превенції Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області майором 

поліції Наталією Кирковською  проведена година запитань і відповідей "Щоб не потрапити на стежку біди». 

Були розглянуті наступні питання:  

– Наркотики, історія їх виникнення. 

– Соціальне коріння згубного явища. 

– Чому наркомани намагаються залучити до наркотиків інших? 

– Як запобігти першій зустрічі зі страшним, руйнуючим людину зіллям? 

– Кримінальна відповідальність за розповсюдження наркотиків.  

Метою  заходу було сприяння недопущенню вживання та розповсюдження наркотиків серед молоді.  
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20 лютого 2020 року у ДПТНЗ "Сарненський професійний аграрний ліцей" проведено відкритий виховний захід до 

МІЖНАРОДНОГО ДНЯ РІДНОЇ МОВИ. Ліцеїсти зустрілися з письмеником, членом  Національної спілки журналістів 

України  Василем Титечком, нашим земляком, який презентував свої твори.  

 

20 лютого 2020 року учні ліцею брали участь в проведенні літературної композиції до МІЖНАРОДНОГО ДНЯ 

РІДНОЇ МОВИ на базі Сарненської районної бібліотеки. 

 

21 лютого 2020 року директор ліцею Микола Морозюк брав участь у міжнародній підсумковій конференції за 

результатами україно-естонської співпраці з реформування професійної освіти Волині. 

 

 

    27 лютого 2020 року в актовому залі ліцею відбувся предметний тиждень з охорони праці "Безпека праці - понад 

усе". Активну участь у заході брали учні №13 групи обліковців з реєстрації бухгалтерських даних, які ознайомили присутніх зі 

статистикою  травматизму за останніх 10 місяців. Учні переглянули відео "Аналіз травматизму" та брали участь у бліц-турнірі з 

пожежної безпеки. 

 

 

28 лютого 2020 року в ДПТНЗ «САРНЕНСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ АГРАРНИЙ ЛІЦЕЙ»  розпочато пошив медичних 

масок для працівників, учнів та населення району. Роботу виконують учні  групи №1 кравців  та слухачі групи №32 кравців,  

вже заготовили більше 180 масок. 

 

29 лютого 2020 року учнівське самоврядування ліцею на святі МАСНИЦЯ частували млинцями жителів міста 

Сарни, а зразковий колектив "КРАЯНОЧКА" (керівник Лариса Олещук) привітав мешканців міста українською народною 

піснею "Не сваріться, моя мамо!" 

 

 

  

З 02 по 04 березня 2020 року учні ліцею брали участь у загальноміському  екоквесті в рамках проекту «Екохвиля: 

Наше покоління». Прибирали територію, саджали дерева у сквері «Залізничник», брали участь у дискусіях, іграх. За прояв 

екологічної свідомості та небайдужість у формуванні відповідального ставлення до збереження довкілля учням ліцею Дулачику Олександру, Матещуку Микиті, Царуку 

Олександру, Йонко Павлу, Філончуку Максиму, Осадчому Матвію, Болкуневичу Всеволоду, Сергійчуку Владиславу, Івашину Денису, Мінчуку Олекесандру  та  

Климцю Роману були вручені Сертифікати міського голови Світлани Усик та керівника проекту Аміни Мельник. За активне сприяння екологічного мислення та 

екологічної свідомості серед молоді міста Сарни в рамках проекту «Екохвиля: Наше покоління» Сертифікат вручений і ДПТНЗ «Сарненський професійний аграрний 

ліцей». 

 

   05 березня 2020 року в ліцеї відбулись урочистості  з нагоди Міжнародного дня прав жінок і миру.  Директор ліцею Микола Морозюк привітав усіх жінок та 

учениць навчального закладу зі святом, щиро подякував їм за любов, розуміння і надійну підтримку, побажав  їм  здоров'я, життєвої сили, наснаги, щоб у житті всіх 

завжди квітувала весна. З нагоди свята всі жінки ліцею були премійовані. Педагогам, працівникам та ученицям ліцею були вручені Грамоти.  
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Продовженням свята було  проведення  традиційного конкурсу «Міс ліцею-2020», в якому брали участь 9 

учениць. Вони змагалися у чотирьох номінаціях: «Я - господиня», «Візитна картка», «Мій талант», «Дефіле у 

вечірній сукні».  Кожна з учасниць ретельно готувалася до конкурсів  – чудові та оригінальні візитівки, які вразили 

виразністю та щирістю;  конкурс талантів зачарував глядачів різноманіттям номерів, а «Дефіле у вечірній сукні» 

вразило суддів та глядачів красою та елегантністю. За оцінками журі «Міс ліцею 2020 року» стала Лідія Помин, 

учениця групи № 18 діловодів; « І Віце Міс» – Любов 

Нагаль, учениця групи № 12 обліковців з реєстрації 

бухгалтерських даних; «ІІ Віце Міс» – Ілона Опалько, 

учениця групи № 12 обліковців з реєстрації 

бухгалтерських даних; «Міс чарівність» - Наталя 

Шикало, учениця групи  № 1 кравців, «Міс елегантність» 

- Чепурова Дарина, учениця групи № 11обліковців з 

реєстрації бухгалтерських даних, «Міс фотомодель» - 

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

Тимошицька Марія, учениця групи № 13  обліковців з реєстрації бухгалтерських даних; «Міс грація» - Іллюк 

Тетяна, учениця групи № 13обліковців з реєстрації бухгалтерських даних; «Міс романтичність» - Кошмак 

Катерина,  учениця групи № 18 діловодів    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!  

 

10 березня 2020 року в ліцеї розпочато збирання та консервування березового соку з лимоном, апельсином та столовим буряком для працівників та учнів 

ліцею, який буде використовуватися під час проведення весняно-польових робіт та збиранні врожаю 2020 року. 

 

 

10 березня 2020 року директор ліцею Микола Морозюк брав участь в ранковій молитві за Україну, яка була 

організована за ініціативи менеджера Корпорації «Братерство без кордонів - Україна» Володимира Хомича. В молитві взяли 

участь священнослужителі різних християнських конфесій, очільники району та міста, керівники установ, підприємств міста і 

району. 

 

17 березня 2020 року за підсумками обласного огляду-конкурсу читців-

декламаторів, юних поетів «Живи, Кобзаре, в пам’яті людській» серед учнів 

загальноосвітніх, позашкільних та професійно-технічних навчальних закладів 

учениця ІІ курсу групи № 12 обліковців з реєстрації бухгалтерських даних 

Анастасія Назарець виборола ІІ місце в номінації «Читці-декламатори» за виконання поезії Тараса Григоровича 

Шевченка «Розрита могила». 

 

27 березня 2020 року ДПТНЗ «САРНЕНСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ АГРАРНИЙ ЛІЦЕЙ» завершив посів ранніх 

зернових культур на навчальному господарстві  Директор ліцею Микола Морозюк  подякував всім, хто  в дуже стислі 

строки провели посівну (працювали з 07.00 години ранку до 19.00 години). Всі причетні до важливої роботи будуть 

відзначені матеріально.  
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   Загальнонаціональний карантин, який мав тривати до 3 квітня включно, продовжено на 21 день – до 24 квітня включно. Відповідне рішення Уряд ухвалив 

25 березня 2020 року. 

   Таким чином, усі заклади освіти незалежно від форми власності та сфери управління мають продовжити карантинні заходи до відповідного терміну. 

   У зв’язку з рішенням Кабінету Міністрів України  щодо запровадження карантину для всіх типів закладів освіти з 12 березня по 24 квітня 2020 року в ліцеї 

організовано освітній процес в умовах запровадження карантину з використанням технологій дистанційного навчання. 

   Метою дистанційного навчання є надання освітніх послуг шляхом застосування у навчанні сучасних інформаційно-комунікаційних технологій за певними 

освітніми або освітньо-кваліфікаційними рівнями відповідно до державних стандартів освіти. 

   Головним завданням дистанційного навчання є рівний доступ до здобуття якісної освіти, розвиток творчих, інтелектуальних здібностей учня та його ІКТ-

компетенцій за допомогою відкритого і вільного використання всіх освітніх ресурсів і програм, у тому числі, доступних в Інтернеті. 

   Навчальний процес за дистанційною формою навчання здійснюється у таких формах: самостійна робота; навчальні заняття;  контрольні роботи. 

   Лекція, консультація, семінар, урок проводяться з учнями дистанційно у синхронному або асинхронному режимі. 

   Шановні учні, пам'ятайте КАРАНТИН - НЕ КАНІКУЛИ!  В рубриці "Тематичні завдання" вам подано навчальний матеріал відповідно до календарного 

планування, який слід опанувати самостійно. 

   Виконуйте завдання щодня, не відкладайте на потім. 

 
В понеділок, 6 квітня, о 10:00 для учнів 5-11 класів з усієї країни стартує проєкт «Всеукраїнська школа онлайн» – уроки з 11 предметів, які за чітким 

розкладом транслюватимуть українські телеканали та YouTube-канал Міністерства освіти і науки. 

 
10 квітня 2020 року. Карантин карантином, а їсти хочеться завжди… Сьогодні у ДПТНЗ «САРНЕНСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ 

АГРАРНИЙ ЛІЦЕЙ» на навчальному господарстві посаджено картоплю трьох сортів, урожай якої буде використаний для 

харчування учнів ліцею. 

 

21 квітня 2020 року на  навчальному полігоні ліцею (майданчик для практичного навчання електромонтерів з ремонту 

та обслуговування електроустаткування) проведені майстер-класи та стажування для працівників ПрАТ  «Рівнеобленерго» 

Сарненського РЕМ. Відпрацьовувались операції: 

   - встановлення ПЗЗ на ПЛ 10 кВ; 

   - встановлення ПЗЗ на ПЛ 0.4 кВ;  

   - відпрацювання накиду для короткого замикання на ПЛ 10, 4 кВ для зняття потерпілого при потраплянні під напругу.  

Всі елементи відпрацьовувались згідно вимог карантину. 

 

28 квітня 2020 року в Україні вже  традиційно відзначають Всесвітній День охорони праці. Цього року він проходить під 

гаслом: «Зупинимо пандемію: безпека і здоров’я на роботі можуть врятувати життя». 

    У цей час, коли весь світ об’єднується проти пандемії коронавірусної інфекції, кожен з нас зобов’язаний бути соціально 

свідомим, відповідальним та вжити усіх заходів аби зберегти життя та здоров’я своє, наших рідних, друзів, колег. 

    Зараз насправді нелегкий час для усіх: для тих, хто незважаючи на небезпеку щоденно зобов’язаний виходити на свої робочі 

місця, і тих, хто через карантин залишився без роботи. Для тих, хто щоденно зобов’язаний боротись із новими небезпечними викликами, аби захистити своїх 

працівників, та тих, хто зараз думає як не втратити улюбленої справи. 

   Трішки про хворобу 
Станом на 1 травня зафіксовано 10861 випадок коронавірусу, 272 з них летальні.  

Одужало від COVID-19 в Україні вже 1413 осіб 

   Що це за вірус та звідки він пішов? 

file:///D:/SPAL.inf.ua.2021/Z2020/zavd.htm
https://www.youtube.com/channel/UCQR9sMWcZshAwYX-EYH0qiA?view_as=subscriber
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Коронавіруси – це велика родина вірусів, які можуть спричиняти як легкі захворювання - застуди, так і серйозні - атипову пневмонію. 

Їхнім природним резервуаром є тварини. Коронавіруси також часто мутують. 

Такі віруси вперше були ідентифіковані в середині 1960-х років. Разом з новим штамом COVID-19, який зараз активно поширюється світом, їх існує вже сім. 

Новий штам має назву 2019-nCOV. 

Спалах пневмонії, викликаної цим досі невідомим збудником, вперше зафіксували в китайському місті Ухань у грудні 2019 року. 

Науковці вважають, що це вірус тієї самої родини, що і той, який спровокував епідемію атипової пневмонії в Китаї 10 років тому.  

   Ймовірно, розповсюдження почалося із місцевого ринку морепродуктів, де також продавали живих тварин. 
Станом на 1 травня у світі подолали хворобу 1 мільйон осіб. 

Усього зареєстрували понад 3,257 млн випадків зараження коронавірусом. Однак дійсна кількість людей заражених вірусом може бути набагато більшою, 

оскільки людей з легкими симптомами можуть не виявляти. 

Деякі люди інфікуються, але не мають жодних симптомів. Такі випадки фіксували у дітей. 

233 тисяч осіб померли від ускладнень. 

   Які симптоми цього захворювання? 
У пацієнтів з підтвердженим коронавірусом фіксуються респіраторні захворювання від легкого до важкого ступеня з симптомами: 

- лихоманки, 

- кашлю, 

- ускладненого дихання. 

Проте у деяких пацієнтів першими симптомами були: 

- діарея, 

- тошнота 

- та розлади шлунку. 

  

У ВООЗ повідомляють, що симптоми коронавірусу можуть з'явитися якнайраніше через 2 дні, найпізніше – через 28. 

Хвороба викликає ураження легень. 

Більш легкі випадки можуть нагадувати грип або застуду. 

   Як передається коронавірус? 

Вважають, що в основному від людини до людини, здебільшого крапельним шляхом. 

   Як запобігти захворюванню і чи існує лікування? 

Загальні рекомендації ВООЗ такі: 

- мийте руки з милом якомога частіше; 

- не торкайтесь очей, носа та рота брудними руками; 

- уникайте споживання сирих або недостатньо оброблених продуктів тваринного походження. Потрібно належним чином термічно обробляти сире м’ясо, м’ясні 

субпродукти, молоко та слідувати належним практикам приготування харчових продуктів; 

- уникайте людних місць. 

  

У разі підозри у себе коронавірусу Міністерство охорони здоров’я радить спершу звертатись до свого сімейного лікаря. 

Це не обов'язково має бути особистий візит, ви можете йому зателефонувати або написати повідомлення у месенджері.  

Якщо у вас немає сімейного лікаря, то варто звертатися на "гарячу лінію" НСЗУ, де вас скерують та порадять, що робити.  

 https://life.pravda.com.ua/health/2020/01/22/239649/ 

 

 

 

 

 

https://life.pravda.com.ua/health/2020/01/22/239649/
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    05 травня 2020 року  в ліцеї,   вперше в історії навчального закладу,  в групі №23 з професії «Перукар 

(перукар - модельєр)» (курсова підготовка) дистанційно в режимі онлайн із застосуванням відеозв’язку Viber 

 проведена Державна кваліфікаційна атестація, всі слухачі успішно захистили кваліфікаційну пробну роботу та 

відповіли на екзаменаційні питання.   Підготовку слухачів здійснювали педагоги Панько І.М., Крат Ю.К.,  

Зелінський О.І., Шеруда В.М.  

 

   07 травня 2020 року ліцей відвідав випускник навчального закладу 1983 року групи трактористів-

машиністів широкого профілю з 3-річним терміном навчання, 

справжня спортивна легенда ліцею,  відомий  у Європі та світі 

борець греко-римського стилю у суперважкій категорії, нині 

директор ДЮСШ «Колос» м.Березно Петро Коток. 
    Про це переконливо свідчать його високі титули і нагороди - майстер спорту СРСР, заслужений майстер 

спорту, майстер спорту міжнародного класу, 4-х кратний чемпіон СРСР з греко-римської боротьби, 

п'ятнадцятиразовий чемпіон України, бронзовий призер чемпіонату світу, срібний призер Європейських першостей, 

володар Кубка світу і Кубка європейських чемпіонів, переможець багатьох європейських турнірів і, зрештою, 

четвертий на Олімпіаді у м. Атланті. Хоча - це не повний перелік спортивних досягнень видатного богатиря з Полісся.  

Петро Коток поспілкувався із директором ліцею Миколою Морозюком, майстром спорту України з легкої 

атлетики, викладачем фізичної культури Сергієм Опальком, 

керівником фізичного виховання Андрієм Жабчиком та 

залишився приємно враженим разючими змінами, які сталися в 

навчальному закладі. Наприкінці зустрічі Петро Коток побажав 

працівникам ліцею успіхів та нових звершень. 

 

19 травня 2020 року у ДПТНЗ «Сарненський професійний аграрний ліцей» розпочато підготовку площ 

під посів гречки, які цього річ збільшені у два рази, а також посадка овочевих культур (капусти, помідор, перцю), 

де задіяні працівники ліцею: старший майстер Лохвич Петро Федорович, майстри виробничого навчання Цицюра 

Петро Самійлович, Белік Михайло Вікторович, Мірковець Валентин Степанович та працівники навчального 

закладу  Олещук Надія Володимирівна, Михаревич Ніна Пилипівна, Скібчик Валентина Іванівна, Воробей 

Людмила Флорівна. 

 

20 травня 2020 року в ліцеї у дистанційно  режимі онлайн із застосуванням відеозв’язку Viber проведена 

Державна кваліфікаційна атестація  здобувачів освіти групи № 32 кравців та групи № 28 кухарів,  які навчались за 

сприяння корпорації «Братерство без кордонів - Україна». Усі здобувачі освіти вийшли на відеозв'язок, захистили 

кваліфікаційні пробні роботи та відповіли на питання  членів екзаменаційної комісії.Комісія в складі: Миколи Морозюка - 

директора ліцею, Миколи Мельниковича, заступника директора з НВР, Володимира Хомича - менеджера корпорації 

«Братерство без кордонів - Україна»; викладачів професійного навчання  Ямнюк Валентини Григорівни; Момоток Тетяни 

Василівни, Власаюк Тетяни Володимирівни, Великої Оксани Степанівни, Гнітецького Анатолія Миколайовича, відзначила 

належний рівень підготовки випускників. 
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21 травня 2020 року у День вишиванки, незважаючи на карантин, працівники ліцею прийшли на роботу у вишиванках. День вишиванки у навчальному 

закладі – традиційне свято, воно об’єднує усіх, 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! Директор ліцею 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 миру 

і процвітання нашої країни. 

 
 

22 травня 2020 року в ліцеї у дистанційному  режимі онлайн із застосуванням відеозв’язку Viber проведена Державна кваліфікаційна атестація здобувачів 

освіти групи №150 трактористів-машиністів сільськогосподарського виробництва категорії «А1», «А2», «В1», «В2»; слюсарів з ремонту сільськогосподарських 

машин та устаткування; водіїв автотранспортних засобів (категорія «С»), з професії водій автотранспортних засобів категорії «С». Усі здобувачі освіти 

вийшли на відеозв'язок, виконали комплексні кваліфікаційні завдання та відповіли на питання членів екзаменаційної комісії. Комісія в складі: Миколи Морозюка - 

директора ліцею, Миколи Мельниковича, заступника директора з НВР, Миколи Євтушка викладача професійного навчання, Йосипа Яковця, майстра виробничого 

навчання відзначила належний рівень підготовки випускників. 
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26 травня 2020 року в ліцеї у дистанційному  режимі онлайн із застосуванням відеозв’язку Viber проведена 

Державна кваліфікаційна атестація здобувачів освіти групи № 12 слюсарів з ремонту колісних транспортних 

засобів; водіїв автотранспортних засобів (категорія «С»), з професії водій автотранспортних засобів категорії «С». 
Усі здобувачі освіти вийшли на відеозв'язок, виконали комплексні кваліфікаційні завдання та відповіли на питання членів 

екзаменаційної комісії. Комісія в складі: Миколи Морозюка - директора ліцею, Миколи Мельниковича, заступника 

директора з НВР, Миколи Євтушка викладача професійного навчання, Анатолія Кардаша, майстра виробничого навчання 

відзначила належний рівень підготовки випускників.  

 

28 травня 2020 року.  Зниження температурного фону останніх днів, заморозки на поверхні грунту та в повітрі у 

нічний час, повністю знищили посадку помідор, солодкого перцю, частково капусти та картоплі на навчальному 

господарстві ліцею, що завдало збитки навчальному закладу на десятки тисяч гривень. 

 

28 травня 2020 року в ліцеї у дистанційному  режимі он-лайн із застосуванням відеозв’язку Viber проведені 

Державні кваліфікаційні атестації здобувачів освіти в групах №13 трактористів-машиністів сільськогосподарського 

виробництва категорії «А1», слюсарів з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування; водіїв 

автотранспортних засобів (категорія «С») з професії водій автотранспортних засобів категорії «С» та в  групі № 28 

електромонтерів з ремонту та обслуговування  електроустаткування; електромонтерів лінійних споруд електрозв’язку 

та  проводового мовлення з професії  електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування. Усі здобувачі 

освіти вийшли на відеозв'язок, виконали комплексні кваліфікаційні завдання та відповіли на питання членів 

екзаменаційних комісій. Комісії в складі: Миколи Морозюка - директора 

ліцею, Миколи Мельниковича, заступника директора з НВР, Миколи 

Савицького, Миколи Євтушка, викладачів професійного навчання, Леоніда 

Жданюка,  Олександра Гриневича майстрів виробничого навчання, 

відзначили належний рівень підготовки учнів 

 

   28 травня 2020 року  в  ліцеї, на навчальному господарстві, завершено посів гречки, площу якої збільшено на 

80 %,  частково пересадили овочі, які були знищені заморозками, є також небезпека недоотримання меду з ліцейної пасіки 

в зв'язку з несприятливими погодніми умовами.  

 

29 травня 2020 року в ліцеї у дистанційному  режимі онлайн із застосуванням відеозв’язку Viber проведена Державна кваліфікаційна атестація здобувачів 

освіти групи № 52 слюсарів з ремонту колісних транспортних засобів; водіїв автотранспортних засобів (категорія «С»), з професії водій автотранспортних засобів 

категорії «С». Усі здобувачі освіти вийшли на відеозв'язок, виконали комплексні кваліфікаційні завдання та відповіли на питання членів екзаменаційної комісії. Комісія 

в складі: Миколи Морозюка - директора ліцею, Миколи Мельниковича, заступника директора з НВР, Миколи Євтушка 

викладача професійного навчання, Миколи Білоуса, майстра виробничого навчання відзначила належний рівень підготовки 

випускників. 

 

02 червня 2020 року на період карантину, пов’язаного із протидією поширенню коронавірусної інфекції COVID-19, 

в ліцеї посиленні заходи безпеки. Так, при вході у навчальний заклад, всім відвідувачам і працівникам, проводять щоденний 

температурний скринінг. 

Температурний контроль здійснюється медичним працівником ліцею за допомогою дистанційного інфрачервоного 

безконтактного термометру. 

У разі фіксування в осіб, які проходять скринінг, підвищеної температури і початкових ознак захворювання, вони 

будуть відправлені на додаткове медобстеження. Будьте здорові та бережіть близьких! 
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03 червня 2020 року в ліцеї у дистанційному  режимі онлайн із застосуванням відеозв’язку Viber проведена Державна кваліфікаційна атестація здобувачів 

освіти групи № 12 електромонтерів з ремонту та обслуговування електроустаткування; електромонтерів лінійних споруд 

електрозв’язку та проводового мовлення, з однорічним терміном навчання, з професії електромонтер лінійних споруд 

електрозв’язку та проводового мовлення. Усі здобувачі освіти вийшли на відеозв'язок, виконали комплексні кваліфікаційні 

завдання та відповіли на питання членів екзаменаційної комісії. Комісія в складі: Миколи Морозюка - директора ліцею, 

Дмитра Савицького, Анатолія Крилова викладачів професійного навчання,  Вячеслава Мірковця, майстра виробничого 

навчання відзначила належний рівень підготовки випускників. 

 

    05 червня 2020 року. Підтримуючи ініціативу міського голови Світлани Борисівни та депутатського корпусу 

Сарненської міської ради, Державний професійно-технічний навчальний заклад «Сарненський професійний аграрний 

ліцей» до Дня  рідного міста зробив місту подарунок - за власний рахунок пофарбував паркан по вулиці Ковельській.  

З Днем народження, рідне місто Сарни! 

 

19  червня 2020 року в ліцеї у дистанційному  режимі онлайн із застосуванням відеозв’язку Viber проведена 

поетапна кваліфікаційна атестація здобувачів освіти групи № 12 обліковців з реєстрації бухгалтерських даних; 

операторів коп’ютерного набору, з трирічним  терміном навчання, з професії  «Оператор коп’ютерного набору». Усі 

здобувачі освіти вийшли на відеозв'язок, захистили  дипломні роботи,  практичні роботи зі створення Web – сайта та 

відповіли на питання членів екзаменаційної комісії. Комісія в складі: Остапчука І.А., Мельниковича М.М., Власюк 

Т.В., Лохвича О,С. Білотіл С.В. відзначила належний рівень підготовки здобувачів освіти. 

В цей же день поетапна кваліфікаційна атестація була проведена  в групі № 28 електромонтерів з ремонту та 

обслуговування електроустаткування; електромонтерів лінійних споруд електрозв’язку та проводового мовлення, з 

трирічним терміном навчання, з професії «Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування. Усі 

здобувачі освіти вийшли на відеозв’язок, захистили практичні роботи та відповіли на питання членів екзаменаційної 

комісії.   Комісія в складі Марчук В.Р., Морозюка М.П., Савицького М.Д., Крилова А.І., Олексина В.П., Камзьола 

В.О.  відзначила належний рівень підготовки здобувачів освіти. 

 

  22 червня 2020 року року в ліцеї у дистанційному  режимі онлайн із застосуванням відеозв’язку 

Viber проведена поетапна кваліфікаційна атестація здобувачів освіти групи № 152 трактористів-машиністів 

сільськогосподарського виробництва категорії «АІ», «А2», «В1», «В2»; слюсар з ремонту сільськогосподарських 

машин та устаткування, з трирічним  терміном навчання, з професії  «Слюсар з ремонту сіцльськогосподарськимх 

машин та устаткування» (І-ІІ розряди). Усі здобувачі освіти вийшли на відеозв'язок, захистили практичні роботи та 

відповіли на питання членів екзаменаційної комісії. Комісія в складі: Остапчука І.А., Лохвича П.Ф., Цицюри І.Х., 

Шапірко О.Б.. Мірковця В.С.. відзначила належний рівень підготовки здобувачів освіти. 

В цей же день поетапна кваліфікаційна атестація була проведена в групі № 14 слюсарів з ремонту колісних 

транспортних засобів з трирічним терміном навчання. Здобувачі освіти відповіли на питання поетапної 

кваліфікаційної атестації та комплексних кваліфікаційних завдань. Комісія в складі Крот В.В., Мельниковича М.М. 

Босюка В.А., Кушнір Г.О., Чижа Д.В. відзначила належний рівень підготовки здобувачів освіти. 

Поетапна кваліфікаційна атестація була проведена  в групі № 29 електромонтерів з ремонту та 

обслуговування електроустаткування; електромонтерів лінійних споруд електрозв’язку та проводового мовлення, з 

трирічним терміном навчання, з професії «Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування». Усі здобувачі освіти  вийшли на відеозв’язок, захистили 

практичні роботи та відповіли на питання членів екзаменаційної комісії.   Комісія в складі Марчук В.Р., Морозюка М.П., Савицького М.Д., Крилова А.І., Радчука М.І.  

відзначила належний рівень підготовки здобувачів освіти.  

 



193 

 

   23  червня 2020 року в ліцеї у дистанційному  режимі онлайн із застосуванням відеозв’язку Viber проведена поетапна кваліфікаційна атестація здобувачів 

освіти групи № 13 обліковців з реєстрації бухгалтерських даних; операторів коп’ютерного набору з трирічним терміном навчання з професії  «Оператор коп’ютерного 

набору» (ІІ категорія). Усі здобувачі освіти вийшли на відеозв'язок, відповідали на питання білетів та завдань пробної кваліфікаційної роботи; демонстрували презентації 

та відео. Комісія в складі: Остапчука І.А., Власюк Т.В., Лохвича О,С., Зелінського О.І., Савицького М.Д. відзначила 

належний рівень підготовки здобувачів освіти. 

     В цей же день поетапна кваліфікаційна атестація була проведена  в групі  № 13 слюсарів з ремонту 

колісних транспортних засобів з трирічним терміном навчання. Усі здобувачі освіти вийшли на відеозв’язок, дали 

відповіді на питання поетапної атестації та комплексних кваліфікаційних завдань. Комісія в складі Крот В.В., 

Мельниковича М.М. Босюка В.А., Євтушка М.П.Кушнір Г.О., Беліка М.В. відзначила належний рівень підготовки 

здобувачів освіти. 

     Також цього дня у дистанційному  режимі онлайн із застосуванням відеозв’язку Viber проведена поетапна 

кваліфікаційна атестація здобувачів освіти групи № 151 трактористів-машиністів сільськогосподарського 

виробництва категорії «АІ», «А2», «В1», «В2»; слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування з 

трирічним  терміном навчання з професії  «Тракторист – машиніст сільськогосподарського виробництва категорії 

«А1»). Усі здобувачі освіти вийшли на відеозв'язок, захистили практичні роботи та відповіли на питання членів 

екзаменаційної комісії. Комісія в складі: Остапчука І.А., Лохвича П.Ф., Цицюри І.Х., Шапірко О.Б.. Кушнір Г.О., 

Шапірка В.Б. відзначила належний рівень підготовки здобувачів освіти. 

 

   24 червня 2020 року року в ліцеї у дистанційному  режимі онлайн із застосуванням відеозв’язку Viber проведена державна кваліфікаційна 

атестація здобувачів освіти групи № 12 електромонтерів з ремонту та обслуговування електроустаткування; електромонтерів лінійних споруд електрозв’язку та 

проводового мовлення з однорічним   терміном навчання з професії  «Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування». Усі здобувачі освіти вийшли 

на відеозв'язок, захистили дипломні та кваліфікаційні пробні роботи;  в режимі онлайн демонстрували операції 

основних виробничих процесів. Комісія в складі: Марчука В.Р., Морозюка М.П., Савицького М.П., Крилова А.І., 

Мірковця В.В. відзначила належний рівень підготовки здобувачів освіти.  

В цей же день у дистанційному  режимі онлайн із застосуванням відеозв’язку Viber проведена державна 

кваліфікаційна атестація здобувачів освіти групи № 12 слюсарів з ремонту колісних транспортних засобів. Усі 

здобувачі освіти вийшли на відеозв'язок, захистили дипломні та кваліфікаційні пробні роботи, відповіли на питання 

членів екзаменаційної комісії. Комісія в складі Крота В.В., Мельниковича М.М. Євтушка М.П. Цицюри І.Х., Кушнір 

Г.О., Камзьола В.О., Дударика С.В. відзначила належний рівень підготовки здобувачів освіти. 

 Цього ж дня проведена державна кваліфікаційна атестація здобувачів освіти групи № 18 діловодів; 

операторів комп’ютернорго набору з професії «Діловод». Усі здобувачі освіти вийшли на відеозв'язок, 

захистили дипломні роботи, відповіли на питання екзаменаційних білетів та продемонстрували відеопрезентації. 

Комісія в складі: Остапчука І.А., Михайлюк Г.І., Власюк Т.В., Шеруди В.М., Білотіл С.В. відзначила належний рівень 

підготовки здобувачів освіти. 

 

    25 червня 2020 року  в ліцеї у дистанційному  режимі онлайн із застосуванням відеозв’язку Viber проведена державна кваліфікаційна атестація здобувачів 

освіти групи № 11 обліковців з реєстрації бухгалтерських даних; операторів коп’ютерного набору з трирічним терміном навчання з професії  «Обліковець з реєстрації 

бухгалтерських даних».  Усі здобувачі освіти вийшли на відеозв'язок, захистили дипломні роботи та відповідали на питання екзаменаційних білетів. Комісія в складі: 

Остапчука І.А., Михайлюк Г.І., Лохвича О.С., Дерпач В.В., Савицького М.Д.  відзначила належний рівень підготовки здобувачів освіти. 

    Також цього дня у дистанційному  режимі онлайн із застосуванням відеозв’язку Viber проведена державна кваліфікаційна атестація здобувачів освіти групи 

№ 13 трактористів-машиністів сільськогосподарського виробництва категорії «А1», слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування з однорічним 

терміном навчання з професії  «Тракторист – машиніст сільськогосподарського виробництва категорії «А1»). Усі здобувачі освіти вийшли на відеозв'язок, відповіли на 
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питання екзаменаційних білетів та захистили кваліфікаційні пробні роботи. Комісія в складі: Остапчука І.А., Лохвича П.Ф., Цицюри І.Х., Шапірко О.Б., Сафонова М.М. 

відзначила належний рівень підготовки здобувачів освіти. 

  Цього ж дня дня у дистанційному  режимі онлайн із застосуванням відеозв’язку Viber проведена державна кваліфікаційна атестація здобувачів освіти групи 

№ 1 кравців з однорічним терміном навчання з професії «Кравець». Усі здобувачі освіти вийшли на відеозв'язок, захистили дипломні роботи, продемонстрували 

відеопрезентації  та відповіли на питання членів екзаменаційної комісії. Комісія в складі: Остапчука І.А., Мельниковича М.М., Ямнюк В.Г., Кушнір Г.О., Гнітецького 

А.М., Нестерчук О.В. відзначила належний рівень підготовки здобувачів освіти. 

 

26 червня 2020 року року в ліцеї у дистанційному  режимі онлайн із застосуванням відеозв’язку 

Viber проведена державна кваліфікаційна атестація здобувачів освіти групи № 27 електромонтерів з 

ремонту та обслуговування електроустаткування; електромонтерів лінійних споруд електрозв’язку та 

проводового мовлення з трирічним терміном навчання з професії  «Електромонтер з ремонту та обслуговування 

електроустаткування». Усі здобувачі освіти вийшли на відеозв'язок, захистили дипломні та кваліфікаційні 

пробні роботи; відповіли на питання членів екзаменаційної комісії. Комісія в складі: Марчука В.Р., Морозюка 

М.П., Савицького М.П., Крилова А.І., Гриневичв О.А.. відзначила належний рівень підготовки здобувачів 

освіти. 

  В цей же день у дистанційному  режимі онлайн із застосуванням відеозв’язку Viber проведена 

державна кваліфікаційна атестація здобувачів освіти групи № 52 слюсарів з ремонту колісних транспортних 

засобів. Усі здобувачі освіти вийшли на відеозв'язок, захистили дипломні та кваліфікаційні пробні роботи, 

відповіли на питання членів екзаменаційної комісії. Комісія в складі Крота В.В., Мельниковича М.М. Євтушка 

М.П., Босюка В.А.Кушнір Г.О., Білоуса М.Б., відзначила належний рівень підготовки здобувачів освіти. 

  Також цього дня у дистанційному  режимі онлайн із застосуванням відеозв’язку Viber проведена 

державна кваліфікаційна атестація здобувачів освіти групи № 150 трактористів-машиністів сільськогосподарського виробництва категорії «АІ», «А2», «ВІ», «В2»; 

слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування з трирічним терміном навчання з професії  «Тракторист – машиніст сільськогосподарського 

виробництва категорії «А1», «А2», «В1», «В2»). Усі здобувачі освіти вийшли на відеозв'язок, відповіли на питання екзаменаційних білетів та захистили кваліфікаційні 

пробні роботи (відео). Комісія в складі: Остапчука І.А., Лохвича П.Ф., Цицюри І.Х., Шапірко О.Б., Цицюри П.С., Яковця Й.О. відзначила належний рівень підготовки 

здобувачів освіти. 

 

21 липня 2020 року для здобувачів освіти навчальних груп №150 трактористів-машиністів 

сільськогосподарського виробництва (з трьохрічним терміном навчання) та № 13 трактористів-машиністів 

сільськогосподарського виробництва (з однорічним терміном навчання) проведена атестація на посвідчення 

тракториста-машиніста сільськогосподарського виробництва категорії «А1», «А2», «Б1», «В2» та 

категорії «А1». Атестація складалась з теоретичної та практичної частин. 

 

    22 липня 2020 року слухачі навчальних груп № 30 та 31, які здобували професію  тракториста-

машиніста сільськогосподарського виробництва, здавали екзамен на посвідчення тракториста-машиніста 

сільськогосподарського виробництва категорії «А1». Екзамен складався з теоретичної та практичної частин та 

проводивсь з дотриманням санітарно - протиепідемічних норм і правил (проводився температурний скринінг, 

використовувались антисептики, захисні маски, дотримувалась санітарна дистанція). 
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    12 серпня 2020 року в ліцеї здобувачі освіти навчальних груп № 12 слюсарів з ремонту колісних транспортних 

засобів з трьохрічним терміном навчання та № 52 слюсарів з ремонту колісних транспортних засобів з однорічним 

терміном навчання здавали внутрішній екзамен з правил дорожнього руху на здобуття професії «Водій 

автотранспортних засобів категорії  «С». Екзамен проводивсь з дотриманням санітарно-протиепідемічних норм і 

правил (проводився температурний скринінг, використовувались антисептики, захисні маски, дотримувалась санітарна 

дистанція). 

На навчальному господарстві ліцею зібрано урожай зернових 2020 року, а саме: жита з площі 15 га. – 29, 584 

тонн; тритикале з площі 15 га. - 21,170 тонн; вівса з площі 13 га. - 11,770 тон.  

    Солома була спресована в тюки (4460 тюків) та реалізована громадянам. 

 

 

 

 

18 серпня 2020 року в ліцеї з проведені співбесіди з випускниками шкіл, які виявили бажання 

навчатися у ДПТНЗ «Сарненський професійний аграрний ліцей». Найбільше заяв було подано на здобуття 

професій «Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів» (три та один рік навчанняи), «Електромонтер з 

ремонту та обслуговування електроустаткування; електромонтер лінійних споруд електрозв’язку та проводового 

мовлення» (три та один рік навчанняи), «Кравець» (один рік навчання). Цього року географія вступників – 

Сарненський, Володимирецький, Дубровицький, Зарічненський, Рокитнівський, Березнівський, Костопільський 

райони Рівненської області та випускники шкіл Волинської та Хмельницької областей. Директор ліцею Микола 

Морозюк зустрівся з батьками вступників, розповів їм про ліцей, його навчально-матеріально базу, умови 

навчання, проживання та відпочинку учнів. 

 

 

    27 серпня 2020 року учень ліцею Сергій Якимович став призером ХV Міжнародного дитячого фестивалю «Світ талантів 2020» та нагороджений 

дипломом (ІІ премія) Міністерства освіти і науки  України, Міністерства соціальної політики України, Українського державного центру позашкільної освіти, 

Міжнародної громадської організації «Жінка ІІІ тисячоліття» в номінації «Вокал» та медаллю. 

 

27 серпня 2020 року викладач української мови Власюк Т.В. та 10 учнів ліцею отримали Сертифікати 

оргкомітету з українознавства «Патріот» Донбаського державного університету за участь у ХІ Всеукраїнському 

конкурсі з українознавства «Патріот». 

 

01 вересня 2020 року в ліцеї традиційно, в 118-й раз, з дотриманням санітарної дистанції, проведена 

урочиста лінійка з нагоди початку нового 2020-2021 навчального року. Цього року лави учнів поповнили 

випускники шкіл Сарненського, Дубровицького, Рокитнівського, Березнівського, Володимирецького, 

Зарічненського, Костопільського районів, м.Вараш Рівненщини, Волинської, Житомирської та Хмельницької 

областей. Учні вишикувались на площі біля державного прапора України. Працівникам  та учням ліцею були 

вручені Грамоти управління освіти та науки Рівненської обласної державної адміністрації, медалі та Сертифікати 

Міжнародних та Всеукраїнських конкурсів.  

   Найтепліші слова вітань та побажань прозвучали в адресу першокурсників та всіх учнів від директора 

ліцею Миколи Морозюка. Після закінчення лінійки в усіх навчальних групах був проведений перший урок на тему «COVID-19 — новий виклик для всього свiту». 
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10 вересня 2020 року у ліцеї  відбувся захід до Всесвітнього дня запобігання самогубствам. Учасниками 

заходу були Кирковська Н.М. - старший інспектор з Ювінальної превенції сектору превенції Сарненського віділлу поліції 

Головного управління Національної поліції України; Дячок А.В. - практичний психолог, Мельникович А.М. - педагог 

соціальний Сарненського районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. 

 

11 вересня 2020 року, до Дня фізичної культури та спорту працівники та учні ліцею брали участь у 

легкоатлетичному пробігу, який стартував від площі Шевченка, а 

завершився на центральній площі міста. Близько 5 км. подолали 

спортсмени за півгодини. Світлана Усик вручила Подяку міського голови 

учню ліцею Богдану Вороб’ю, чемпіону Рівненської області з боротьби на 

руках, за високі спортивні досягнення, пропаганду здорового способу 

життя серед молоді, активну участь у громадському житті міста Сарни та з нагоди Дня фізичної культури і спорту. 

Грамоту Сарненської районної державної адміністрації  та Сарненської районної ради було вручено  викладачу фізичної 

культури,  майстру спорту з легкої атлетики Сергію Опальку. 

 

На навчальному господарстві ліцею з площі 16.75 гектарів зібрано урожай гречки. Всього зібрано її 18 тон 800 

кг. (бункерна вага). Після переробки її на крупу, гречка буде використана для харчування учнів, реалізації працівникам 

навчального закладу а також жителям Сарненського району. 

 

 

14 вересня 2020 року учениця ліцею Юлія Сахно стала переможцем обласного етапу Всеукраїнського конкурсу творчості дітей та учнівської молоді «За 

нашу свободу» в номінації «Поезія (вірші) присвячені значущим подіям захисту України». Юлія нагороджена дипломом навчально-методичного центру естетичного 

виховання учнів професійно-технічних навчальних закладів у Рівненській області. 

 

Вельмишановний Миколо Петровичу! 

Вітаємо Вас з 60-річчям!  

Ваша невгамовна енергія, цілеспрямованість, креативність надихає всіх оточуючих і 

спонукає Вас на досягнення нових висот.  

Ви є взірцем людини, керівника і педагога для всіх учнів і працівників. 

Багатогранність Вашої особистості вражає – люблячий чоловік, батько; вимогливий, 

але справедливий керівник; небайдужа людина.  

Ви є джерелом ідей і починань. 

Завдячуючи Вам, наш навчальний заклад гідно продовжує і розвиває традиції 

профтехосвіти України. 

Хочемо від щирого серця побажати Вам міцного здоров’я, здійснення усіх задумів і планів,  

надійних друзів і однодумців, нових досягнень і звершень.  

  

  

З повагою, колектив ДПТНЗ «Сарненський  

професійний аграрний ліцей» 
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15 вересня 2020 року на спорткомплексі «Сарни-арена» - Мрія до Дня фізичної культури і спорту та з 

нагоди відкриття спортивного комплексу команда ліцею брала участь у районних змаганнях з мініфутболу.  

 

    17 вересня 2020 року в приміщенні бібліотеки було проведено урок-інтерв’ю «У гостях в Івана 

Петровича Котляревського». Учні ознайомилися  із життям і творчістю І.П. Котляревського, з неповторнісьтю 

його творчої спадщини, її значенням  для розвитку української мови та літератури. Метою уроку-інтерв’ю було 

сприяння розвитку  культури усного та писемного мовлення здобувачів освіти, прагнення поглибити знання 

шляхом самостійного читання творів письменника, літератури про нього. 

 

17 вересня  2020 року підведено підсумки конкурсу композицій навчальних груп «Тобі, Україно, дарунки 

землі за щедру працю на землі».  
Переможцями конкурсу стали: 

І місце – «Весілля Дарів Осені», учень групи №28 

 електромонтерів з ремонту та обслуговування електроустаткування Мельник Максим (класний керівник -  Крилов А.І., 

майстер в/н  - Олексин В.П.) 

ІІ місце –«Господарське подвір’я», учні групи №152 трактористів-машиністів сільськогосподарського 

виробництва (класний керівник - Лохвич О.С., майстер в/н  - Мірковець В.С.) 

ІІ місце – «Осіння красуня», учениці гури №12 обліковців з реєстрації бухгалтерських даних Боятюк Олена, 

Марковець Руслана (куратор групи - Шеруда В.М.) 

ІІІ місце –«Хутір у барвах»,  учениці групи № 14 обліковців з реєстрації бухгалтерських даних Шкіль 

Єлизевета, Косачова Валерія, Чубик Христина, Гарбарчук Зінаїда, Ігнатюк Анастасія (класний керівник - Дерпач В.В.) 

ІІІ місце – «Осінній етюд», учень групи №14 трактористів-машиністів сільськогосподарського  виробництва 

Бортнік Павло (класний керівник -Сахненко Л.М., майстери в/н - Цицюра П.С., Марковець В.Р.) 

Вітаємо переможців! 

 

22 вересня 2020 року. Цей день присвячений ідеалам миру як у відносинах усередині держав, так і у 

відносинах між усіма державами, народами та покликаний змусити всіх не тільки задуматись, але й зробити щось 

заради спокою на Землі. З метою сприяння формуванню глибокого розуміння питань, пов’язаних із миром, 

розширення знань учнів про важливість миру на землі, виховання гуманізму, патріотизму, любові до свого народу, 

поваги до людей різних національностей бібліотекарем ліцею Ольгою Белік  учням, які проживають в гуртожитку, 

на свіжому повітрі, було проведено виховну годину «Хай буде мир на всій землі».  

 

24 вересня 2020 року для учнів ліцею в читальній залі Сарненської ЦРБ була проведена історична 

година «Трагедія Бабиного Яру – трагедія українського народу» присвячена 79-ій річниці масових розстрілів 

мирного населення в урочищі Бабиного Яру в Києві, вчинених нацистами у 1941-1943 роках. Переглянули 

історичний фільм "Трагедія Бабиного Яру". 

 

24 вересня 2020 року  бібліотекар Ольга Белік та учениці групи №12 обліковців з реєстрації бухгалтерських даних Юлія Сахно та Вікторія Демьянец, для учнів, 

які проживають в гуртожитку, провели урок «Пам'ять про минуле». Метою уроку було сприяння формуванню в учнів інтересу та поваги до історичного минулого 

нашої Батьківщини, виховуванню патріотичного почуття, гуманізму, любові до України, пошани до ветеранів війни. Під час заходу були розшириені знання учнів про 

партизанський рух в Україні та на Сарненщині, про героїв партизанського руху. Учні ознайомились з книжковою  виставкою «Партизани в боях за визволення України», 

на якій представлена художня література про героїв - партизан, підпільні групи, про людей сильних духом і з чистою совістю, які не шкодували життя для перемоги над 

ненависним ворогом. 
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24 вересня 2020 року в ліцеї проведено традиційний конкурс «Мій талант». Переможцями конкурсу 

стали: 

І місце – Вакулко Денис, виконавець пісні Павла Зіброва «День народження»; 

                 Юсько Богдан,  гармоніст – (Віночок українських народних пісень).  

ІІ місце -  танцювальний колектив ( груп  № 12;14 обліковців з реєстрації      бухгалтерських даних , 2 

кравців) (танець - «Україна єдина»); 

                   Якимович Сергій, учень групи № 30  електромонтерів з ремонту та обслуговування 

електроустаткування  (пісня з репертуару Джона Ленона «Oll  of mee» 

ІІІ місце – Якимович Сергій, Пахальчук Вікторія,  пісня з репертуару MELOVIN «Ти мої вітрила». 

 

У ДПТНЗ "Сарненський професійний аграрний ліцей" відбулася звітно-виборна учнівська конференція. 

В конференції брали участь лідери усіх навчальних груп. Під час заходу учні презентували свою роботу за 2019-2020 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. Головою учнівського самоврядування ліцею залишається Тетяна Ілюк - учениця групи №13 обліковців з реєстрації бухгалтерських даних, 

заступником голови - Вакулко Денис - учень групи № 30 електромонтерів з ремонту та обслуговування електроустаткування, секретарем голови - Крупко Надія №12 

обліковців з реєстрації бухгалтерських даних. Бажаємо учнівському самоврядуванню успіхів та нових звершень. 

 

 
 

 

29 вересня 2020 року в ліцеї проведені змагання з кульової стрільби присвячені 80-ій річниці профтехосвіти України. В змаганнях брали участь команди від 

дирекції, адміністративно-господарської частини, викладачів, майстрів виробничого навчання та учнів  ліцею. Переможцями змагань стали: 

    І місце – команда викладачів (Крилов А.І., Курачик П.М.) 

    ІІ місце – команда майстрів виробничого навчання (Чайка Ю.В., Марковець В.Р.) 

    ІІІ місце – команда адміністративно – господарської частини (Савицька А.В., Власюк С.В.). 

    Вітаємо переможців! 
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До 80-ї річниці профтехосвіти з метою розвитку творчої ініціативи та створення святкової атмосфери У 

ДПТНЗ "Сарненський професійний аграрний ліцей" проведений конкурс на кращу вітальну «Квіткову композицію» 

серед учнів груп ліцею. Журі визнало: 

    І місце - "Квітковий метелик" - 14 обліковців з реєстрації бухгалтерських даних;  

    ІІ місце - "Вітальний квітковий тортик" - 30 електромонтерів з ремонту та обслуговування 

електроустаткування; 

    ІІІ місце - "Осіння профтехосвітяночка" - 12 обліковців з реєстрації бухгалтерських даних. 

Вітаємо переможців! 

 

Учнівське самоврядування ДПТНЗ "Сарненський професійний аграрний ліцей" відвідали ветеранів праці 

ліцею, які зараз є на заслуженому відпочинку, привітали їх з професійним святом - Днем працівника освіти та восьми 

десятиріччям професійно-технічної освіти України, вручили подарунки від дирекції та профспілкового комітету. 

 

 
 

    01 жовтня 2020 року в ліцеї проведена урочиста лінійка  з нагоди Дня працівників освіти та восьми десятиріччя професійно-технічної освіти. Директор 

ліцею  Микола Морозюк 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, Грамоти ліцею та Свідоцтва про занесення портретів працівників до Книги 

пошани.   Голова комітету профспілки навчального закладу Микола Савицький побажав усім здоров’я, невичерпних творчих сил, натхнення та щастя. 
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    Напередодні професійних  свят -  Дня працівників освіти та Дня професійно-технічної освіти України  

працівників  ліцею привітав голова Сарненської Районної ради Руслан Серпенінов. Вручив колективу навчально 

закладу Подяку районної ради за творчу наполегливу працю, плідну педагогічну діяльність, високі результати в 

освітянській галузі та побажав усім міцного здоров’я, терпіння, мудрості, надихати учнів на здобуття глибоких знань, які 

знадобляться їм в житті, розбудові та розвитку держави.  

Привітала працівників ліцею і голова Сарненської міської ради Світлана Усик.  Вручила Подяки міської ради 

викладачу ліцею Анатолію Крилову та майстру виробничого навчання Василю Калюшику за високий професійний рівень 

педагога, підтримку ініціативи виконавчого комітету міської ради у соціально-економічний розвиток міста та з нагоди 

професійного свята. Побажала усім комфорту в душі та мотивації до роботи. 

05 жовтня 2020 року в ліцеї проведена внутрішня атестація на знання правил дорожнього руху в групах №78 

та №89 слухачів, які здобувають професію водія автотранспортних засобів категорії «В» та «С». Усі слухачі успішно здали  внутрішній іспит. Наступним кроком для 

слухачів буде іспит на посвідчення водія названих категорій в Територіальному центрі № 5643. 

 

В рамках Всеукраїнського стратегічного командно-штабного навчання «Об’єднані зусилля – 2020» на території Сарненщини проходили навчання з 

територіальної оборони. 

За якісну організацію та активну співпрацю під час проведення командно-штабних навчань «Об’єднані зусилля - 2020» на території Сарненського району 

директор ліцею Микола Морозюк нагороджений Грамотою Сарненської районної державної адміністрації. 

 

12 жовтня 2020 року. В Українському центрі позашкільної освіти були підведені підсумки Всеукраїнського конкурсу творчості дітей та учнівської 

молоді «За нашу свободу». 

Організаторами конкурсу були Міністерство освіти і науки України, Український державний центр позашкільної освіти, Командування Сухопутних військ 

Збройних Сил України, Громадська спілка «Вища координаційна рада з питань ветеранів та учасників антитерористичної операції». 

Метою конкурсу було надання моральної підтримки воїнам ООС, розвиток почуття патріотизму та відповідальності за майбутнє своєї держави, виховання 

любові до рідного краю, родинного вогнища та національної культури, розвиток і підтримка здібних, обдарованих і талановитих дітей.  

Від Рівненської області у  Всеукраїнському конкурсі  брали участь 10 учасників у розділі «поезія (вірші) присвячені значущим подіям захисту України». 

Дипломом І ступеня Українського державного центру позашкільної освіти у розділі «Поезія» (вірші) на тему «Листи на фронт» нагороджена Сахно Юлія, 

вихованка національно-патріотичного гуртка «Патріот» ДПТНЗ «Сарненський професійний аграрний ліцей» Рівненської області, за роботу «Прийде весна…», керівник 

Ольга Белік. 

 

До ДНЯ УКРАЇНСЬКОГО КОЗАЦТВА в ліцеї проведені наступні заходи: 

- Змагання з армспорту. Змагання проводились з дотриманням санітарних норм. 

Переможцями заходу стали: 

І місце – Воробей Богдан, учень групи №13 слюсарів з ремонту колісних транспортних засобів. 

ІІ місце – Бриж Богдан, учень групи №13 слюсарів з ремонту колісних транспортних засобів. 

ІІІ місце – Жабчик Богдан, учень групи №15 слюсарів з ремонту колісних транспортних засобів. 

 

- Відкрита виховна година «Поліська Січ», на яку запрошений учасник бойових дій в зоні АТО Власюк С.В. 

 

- Спортивні змагання з загальної фізичної підготовки. 

Змагання з підтягування на перекладині серед учнівської молоді. 

Переможцями заходу стали: 

І місце Сафронов Глеб, учень групи №29 електромонтерів з ремонту та обслуговування електроустаткування. 
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ІІ місце Денищич Володимир, учень групи №14 слюсарів з ремонту колісних транспортних засобів. 

ІІІ місце Трум Олег, учень групи №13 слюсарів з ремонту колісних транспортних засобів. 

 

- Спортивні змагання з настільного тенісу. 

Переможцями змагань стали: 

І місце – Черепович Олександр, учень групи №152 трактористів-машиніст сільськогосподарського виробництва. 

ІІ місце – Сергійчук Артем, учень групи №30 електромонтерів з ремонту та обслуговування електроустаткування. 

ІІІ місце – Андрійчук Валентин, учень групи №152 трактористів-машиніст сільськогосподарського виробництва. 

 

- 15 жовтня 2020р. до Дня українського козацтва та Дня захисника України, в бібліотеці ліцею проведено  урок юного патріота «Мандри до козацьких 

скарбів». Присутні ознайомилися з книгами та відео презентаціями про історію виникнення  козацтва в Україні славні козацькі традиції,  життя та побут козаків на Січі. 

Учні брали участь у вікторині "Що ви знаєте про козаків", найбільш активні учні були нагороджені грамотами "Найкращий козак".  Для постійних відвідувачів та гостей 

читального залу оформлена книжкова виставка «Слава козацька вічно жива»,  присвячена найбільш яскравим постатям Війська Запорізького, їх діяльності. 

 

- 12 жовтня 2020 року бібліотекар Белік О.Л. провела бесіду-подорож "Україна відома й невідома", метою якої було поглиблення уявлення здобувачів освіти 

про Батьківщину, ознайомлення з різноманіттям культурної спадщини та сприяння вихованню поваги до сучасної України, активну участь учні брали у вікторині "Що я 

знаю про Україну». 

 

    15 жовтня 2020 року члени ради учнівського самоврядування ДПТНЗ "Сарненський 

професійний аграрний ліцей" брали участь у презентації прозового видання - краєзнавчого нарису 

"КОСТЯНТИНІВКА" Федорчук Зої Георгіївни, члена Всеукраїнської національної спілки журналістів 

України, художнього керівника Сарненського будинку культури.  

    Також цього дня в гуртожитку ліцею проведено виховну годину на тему "Слава козацька вічно 

жива!", яку підготувала вихователь Киянко Л.С. 

 

30 жовтня 2020 року підведено підсумки конкурсу фото-робіт «Моя Україно». 

Переможцями  конкурсу журі визнало: 

В номінаціЇ «Жанрове фото» 

І місце - «Виробниче навчання», фото Рака Дмитра, учня групи №152 трактористів-машиністів 

сільськогосподарського виробництва; 

В номінації «Портрет» 

І місце - «Перша осінь», фото Хомич Анастасії, учениці групи № 12 обліковців з реєстрації 

бухгалтерських даних; 

В номінації  «Пейзаж» 

І місце - «Природа», фото Губені Валентини, учениці групи №2 кравців 

ІІ місце - «Мить», фото Рибчинчука Дмитра, учня групи №14 трактористів- машиністів сільськогосподарського виробництва; 

В номінації «Позажанрове фото» 

І місце - «Давні тварини», фото Лотоцького Миколи,  учня групи №29 електромонтерів з ремонту та обслуговування електроустаткування. 

ІІ місце - «Хто красунчик? - Я красунчик!», фото  Ілюк Тетяни, учениці групи №13 обліковців з реєстрації бухгалтерських даних; 

В номінації  «Натюрморт» 

І місце - «За хліб, за мир», фото Пацьоли Івана, учня групи № 14 обліковців з реєстрації бухгалтерських даних. 

Вітаємо переможців! 
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05 листопада 2020 року в ліцеї проведений відкритий захід в рамках предметного тижня географії  - «Країни великої сімки», який підготували та провели 

учні навчальних груп №12 обліковців з реєстрації бухгалтерських даних та № 152 трактористів - машиністів сільськогосподарського виробництва під керівництвом 

викладача Олександра Лохвича. Присутні мали змогу узагальнити набуті знання на уроках географії з розділу «Європа», виступили з повідомленнями про сучасне життя 

країн Великої сімки. 

 

06 листопада 2020 року до Дня української писемності та мови була проведена відкрита виховна година 

«Слово! Моя ти єдиная зброя». Захід підготували та провели учні групи  №12 обліковців з реєстрації 

бухгалтерських даних під керівництвом викладача Вікторії Шеруди. Метою заходу було показати усім красу рідної 

мови, її багатство і велич; гордість за український народ, який має славне минуле і багату творчу спадщину. Учні 

читали поезії українських авторів: Тараса Григоровича Шевченка, Олеся Лупія, Ольги Яворської та переглянули 

презентацію «Сторінками історії української мови». 

 

09 листопада 2020 року,  в День української писемності та мови, в ліцеї, традиційно, учні та працівники 

брали участь у написані ХХ ювілейного Всеукраїнського радіодиктанту національності єдності «Виклики 

книжкової ери». Акція єднання навколо рідної мови зібрала 281 учня та 19 працівників.    Написання 

радіодиктанту – це єднання з усіма, хто любить і шанує рідне слово, хто хоче, щоб українці говорили українською 

мовою і зберегли її для нащадків. 

 

09 листопада 2020 року у гуртожитку ліцею вихователем Людмилою Киянко для учнів був проведений виховний захід до Дня української писемності та 

мови. Учні читали вірші українських письменників: Тараса Шевченка, Максима Рильського, Павла Тичини, Лесі Українки. 

 

З 09 листопада 2020 року у зв’язку з погіршенням епідеміологічної ситуації спричиненої гострою респіраторною хворобою COVID-19 у їдальні ліцею для 

працівників та учнів закладу безкоштовно відпускається чай з медом, чай з малиною та чай з липою. 

 

12 листопада 2020 року в Сарненській центральній районній бібліотеці біля книжкової виставки «Ангели світла» учні ліцею разом з вихователем Людмилою 

Киянко брали участь у музично - поетичній композиції «Наш дух не зламати, свободу не вбити», декламували поезії українських авторів. 

 

13 листопада 2020 року в ліцеї, до Дня працівників сільського господарства, проведена відкрита виховна година «Вам, трударі, земний уклін!». Захід 

підготували та провели учні групи №2 кравців під керівництвом викладача Валентини Ямнюк. В святково прикрашеному навчальному кабінеті, ведучі розповіли 

присутнім про значення хліба в житті людини, про трударів землі. Хвилиною мовчання вшанували пам’ять жертв 

голодоморів. Учні декламували поезії про працю хліборобів, звучали пісні «Я з людьми поділюся добром» (музика 

В. Гулько слова В. Матвієнко), «Хай щастить вам люди добрі» (пісня з репертуару Василя Зінкевича). 

 

    17 листопада 2020 року в ліцеї відбувся фінал спортивних змагань серед учнів ліцею з настільного 

тенісу, присвячені Дню студента. Змагання проводились з дотриманням всіх карантинних норм. 

    Переможцями змагань стали: 

    І місце – Черепович Олександр, учень групи №152 трактористів-машиністів сільськогосподарського 

виробництва; 

    ІІ місце – Жабчик Роман, учень групи № 12 обліковців з реєстрації бухгалтерських даних; 

    ІІІ місце – Довгорукий Дмитро, учень групи № 53 слюсарів з ремонту колісних транспортних засобів. 

   Вітаємо переможців! 
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   17 листопада 2020 року в гостях в учнів ліцею побували працівники  Сарненського районного центру соціальних служб - практичні психологи: Дячок 

Настасія та Іванна Магрело. Вони разом з практичним психологом ліцею Анелією Бікус, класним керівником групи № 14 обліковців з реєстрації бухгалтерських 

даних Вікторією Дерпач спілкувались з учнями на тему «Протидія насиллю», про запобігання та протидію домашньому 

насильству. Учні вчилися розрізняти види домашнього насилля, визначати причини його виникнення. Метою заходу було 

сприяння вихованню в учнів людяності, відповідальності, любові до ближнього, поваги до гідності іншої людини, 

свідомого ставлення до своїх прав та обов'язків. 

 

17-19 листопада 2020 року  голова Ради учнівського самоврядування ліцею Тетяна Ілюк брала участь в 

обласній онлайн толоці лідерів учнівського самоврядування закладів професійної (професійно-технічної) освіти 

Рівненщини. Вона презентували себе в обраній професії, ділилася захопленнями  та життєвим кредо. Ближче 

ознайомилася із марафоном від Career Hub «Мрій. Плануй. І не гальмуй!». Пройшла навчальний онлайн-квест з 

безпечного працевлаштування, створений за підтримки Міжнародної організації з міграції (МОМ) та  за фінансування від 

уряду Японії. Отримала Сертифікат.  

 

20 листопада  2020 року в ліцеї проведена відкрита виховна година «Хто вмирає в боротьбі – в серцях 

живе повіки» присвячена вшануванню патріотизму і мужності громадян, які восени 2004 та у листопаді 2014 років 

постали на захист демократичних цінностей, прав і свобод людини. Виховну годину підготували  та провели учні 

групи №14 слюсарів з ремонту колісних транспортних  засобів під керівництвом викладача Петра Курачика. Під час 

заходу присутні  ознайомились із причинами Революції Гідності та хронологією подій на Майдані, переглянули 

відео: «Хронологія подій на Майдані», «Революція. Тернопіль 2014 рік», «Ірина Ткачук, Разом і до кінця». 

Хвилиною мовчання вшанували пам’ять загиблих учасників Майдану та воїнів АТО/ООС. 

 

    23 листопада 2020 року підведено підсумки конкурсу малюнків та плакатів до Дня гідності та свободи.  

    Переможцями стали: 

    І місце - "За нашу Свободу", робота учениць групи №12 обліковців з реєстрації бухгалтерських даних 

 Боятюк Альони, Марковець Руслани; 

    ІІ місце - "День Гідності та Свободи", робота  учня  групи №28 електромонтерів з ремонту та 

обслуговування електроустаткування  Йонко Павла; 

    ІІІ місце - "21 - листопада День Гідності та Свободи", робота  учня  групи №29 електромонтерів з ремонту та обслуговування електроустаткування Костюка 

Владислава. 

    Вітаємо переможців! 

 

25 листопада 2020 року учні ліцею брали участь у Всеукраїнському конкурсі з англійської мови «Гринвіч». Вони виконували завдання, надіслані 

організаторами конкурсу з м.Київ. 

 

25 листопада 2020 року вихователями гуртожитку Людмилою Киянко та Іриною Кусковець для учнів проведений виховний захід «СНІД: знати, щоб жити». 

Під час заходу були розкриті питання походження СНІДУ, шляхи його профілактики. Захід сприяв пропаганді здорового способу життя, високоморальної поведінки в 

суспільстві, Учні переглянули відео: «Зупинимо СНІД, поки він не зупинить нас», «Скажи СНІДУ ні!».  

 

26 листопада 2020 року учні гуртожитку разом з вихователем Людмилою Киянко брали участь в годині скорботи, присвяченій пам’яті жертв 

голодоморів і політичних репресій, яка проводилась в Сарненській центральній районній бібліотеці біля книжкової викладки «Навічно в пам’яті людській».  
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27 листопада 2020 року учень ліцею Сергій Якимович став лауреатом регіонального відбіркового туру 

Всеукраїнського відкритого фестивалю закладів позашкільної освіти України «Територія творчості». 

Нагороджений дипломом Навчально-методичного центру естетичного виховання учнів професійно-технічних 

навчальних закладів у Рівненській області. 

 

27 листопада 2020 року в ліцеї проведена відкрита виховна година до Дня пам’яті жертв голодомору 

1932-1933 років, підготовлена учнями групи №14 трактористів-машиністів сільськогосподарського виробництва під 

керівництвом педагогів Любові Сахненко та Петра Цицюри. Учні навели історичні факти про причини голодомору, 

злочині дії влади та Їх наслідки. Учні переглянули фрагменти документальних фільмів: «Голод», «Спогади 

очевидців» та відеокліп «Свіча».  

 

27 листопада 2020 року в ліцеї вперше в режимі онлайн, на платформі Google Meet,  проведено 

засідання Педагогічної ради, на якій розглядались питання: 

1. Про хід виконання в ліцеї Закону України «Про охорону праці» та про готовність ліцею до роботи в зимовий період.  

2. Про результати вхідного діагностування з предметів загальноосвітньої підготовки для учнів І курсу, застосування викладачами передових освітніх технологій 

щодо ліквідації прогалин у їх знаннях та психолого-педагогічний аналіз контингенту учнів І курсу. 

 

28 листопада 2020 року у ДПТНЗ "Сарненський 

професійний аграрний ліцей" відбулися 

БАТЬКІВСЬКІ ЗБОРИ (онлайн - режим) з 

ПОРЯДКОМ ДЕННИМ: 

1. Про змішане дистанційне навчання учнів ліцею. 

2. Про проходження учнями виробничої практики 

відповідно до навчальних планів та програм. 

3. Про запобігання поширенню коронавірусної 

інфекції та дотримання протиепідемічних заходів на 

період карантину у зв'язку з поширенням 

коронавірусної хвороби (СОVID-19). 

4. Про дотримання учнями правил дорожнього руху. 

5. Вибори батьківського комітету групи. 

6. Інші питання 

 

   03 грудня 2020 року,  у Міжнародний день людей з 

інвалідністю, дирекція та профспілковий комітет 

привітали 9 учнів ліцею з цим днем. Побажали їм бути 

соціально активними і життєствердними людьми, які 

втілюють в реальність плани та задуми, вручили їм 

солодкі подарунки. 

 

03 грудня 2020 року в ліцеї практичним 

психологом Анелією Бікус із учнями з інвалідністю проведена година спілкування «Доброта і милосердя в житті». Обговорені питання про права дитини, як 

реалізувати себе у сучасному житті, інші питання. Учні написали свої бажання «Від серця до серця». 
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04 грудня 2020 року у переддень свята - Дня Збройних Сил України в ліцеї проведені відкриті виховні заходи: «Мужності й геройства свято», який 

підготували та провели учні групи №29 електромонтерів з ремонту та обслуговування електроустаткування під керівництвом педагогів Ірини Панько та Миколи 

Радчука. Гостями заходу були: Охман Микола Юрійович, комісар Сарненського районного 

військового комісаріату; Войтко Сергій Миколайович, командир патрульної роти Національної гвардії 

України, які розповіли учням про службу воїнів в Збройних Силах України, про приклади мужності і 

звитяги, які проявляють нинішні захисники України. 

Викладач Ірина Панько наголосила, що випускники ліцею Власюк Віталій, Вощук Ярослав  

навчаються в Національній академії сухопутних військ імені Сагайдачного, а випускниця Катерина 

Кошмак - у Одеському вищому військовому об'єднаному командно-інженерному училищі ППО. 

Запропонувала учням наслідувати цей приклад. 

Учні переглянули відео: «6 грудня – День Збройних Сил України», «Випуск лейтенантів 

Національної академії імені Сагайдачного», «Досягнення армії», «Військова техніка та озброєння».  

Відкритий виховний захід «Героїв стежина – від батька до сина» провели учні групи №13 

слюсарів з ремонту колісних транспортних засобів під керівництвом викладача Сергія Опалька. Під 

час заходу учні розповіли про сучасний стан Збройних Сил України, переглянули відео «Прийняття 

Закону України «Про Збройні Сили України». У переддень свята працівники та учні ліцею 

приєднуються до привітань  на адресу наших славних військовослужбовців, ветеранів, солдатів і 

офіцерів.  Бажаємо їм міцного здоров’я, успіхів у бойовій та тактичній підготовці, надійних тилів  і 

Божих благословінь. 

 

07 грудня 2020 року до Дня Збройних Сил України в гуртожитку ліцею вихователями Людмилою Киянко та Іриною Кусковець проведений захід - «Майбутні 

захисники України». Дівчата віршами привітали майбутніх захисників України. Усі переглянули презентацію «Збройні Сили України» та відповіли на питання 

вікторини. 

 

07 грудня 2020 року  у ліцеї проведений флешмоб «Зроби фото з хусткою», присвячений Всеукраїнському дню української хустки. Захід проведений з 

метою збереження та відновлення українських традицій. Адже саме хустка з давніх-давен в українських сім’ях слугувала оберегом, символом любові і злагоди. 

 

08 грудня 2020 року учениця ліцею Тетяна Ілюк виборола друге місце в конкурсі «Інформаційні 

технології», організований Національним університетом водного господарства та природокористування, 

подавши на конкурс ессе «Штучний інтелект – загроза чи прогрес». Учениці вручений диплом НУВГП, а 

Тетяні Власюк – Подяка за підготовку переможця Конкурсу ессе В НУВГП «Інформаційні технології».  

Вітаємо призера конкурсу та бажаємо подальших успіхів! 

 

10 грудня 2020 року учні ліцею брали участь у  заході – відео – memori  «Чорнобіль: трагедія, 

подвиг, пам’ять» присвяченому Дню вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС. Здобувачі 

освіти разом з вихователем Людмилою Киянко прогорнули сторінки трагедії, вшанували пам’ять загиблих 

ліквідаторів, переглянули відео хроніку  та ознайомились з бібліографічним оглядом літератури з даної теми.  

 

15 грудня 2020 року в ліцеї проведені вечорниці «В ніч на Андрія», які підготували та провели учні, 

які проживають в гуртожитку під керівництвом вихователів Людмили Киянко, Ірини Кусковець та бібліотекаря 

Ольги Белік. В програмі вечорниць були: гадання дівчат на судженого, кусання хлопцями Калити, частування 

варениками, виконання колядок та щедрівок. Директор ліцею Микола Морозюк видав наказ про відзначення 

організаторів даного дійства. 
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   16 грудня 2020 року учень групи № 30 електромонтерів з ремонту та обслуговування електроустаткування 

Денис Вакулко виборов ІІ місце в обласному конкурсі короткометражних фільмів, відеороликів, мультфільмів 

«Молодь проти злочинності» та нагороджений Дипломом Навчально-методичного центру естетичного виховання 

учнів професійно-технічних навчальних закладів у Рівненській області. 

Вітаємо призера конкурсу!  

 

16 грудня 2020 року у ліцеї підведено підсумки 

конкурсу композицій “Різдвяні дзвіночки”, в якому брали 

участь усі навчальні групи. 

Кращими роботами журі визначило: 

І місце — композиція «Щасливого Нового 

року»,  група №14 трактористів (керівники групи - Сахненко 

Л.М., Цицюра  П.С.); 

ІІ місце — композиція «З Новим роком!»,  група № 14 обліковців з реєстрації бухгалтерських даних 

(керівник групи – Дерпач В.В.); композиція «З Новим роком!», група № 12 обліковців з реєстрації бухгалтерських 

даних (керівник групи – Шеруда В.М.) 

ІІІ місце — композиція «Зимова феєрія», група № 15 слюсарів з ремонту колісних транспортних засобів ( 

керівники групи – Цицюра І.Х., Камзьол В.О.); композиція «Щасливого Різдва!» ( керівники групи – Опалько 

С.А., Белік М. В.). 

Вітаємо переможців! 

 

17 грудня 2020 року учні групи № 2 кравців та групи № 33 слухачів (курсова підготовка) разом з 

педагогами Наталією Кушнір та Тетяною Бігун побували з екскурсією на Рівненському льонокомбінаті, 

де ознайомились з роботою розкрійного та швейного цехів, з фарбуванням тканин та нанесенням на них 

малюнків; з процесом випалювання малюнків на джинсовій тканині; ознайомились з новими 

технологіями та новітнім імпортним  обладнанням (вишивальні машини, машини для виготовлення 

трикотажних полотен та для виготовлення різної форми шнурків). Учні та слухачі  простежити весь шлях 

створення продукції, що зарекомендувала себе не лише в межах країни, а й за кордоном. Завершуючи 

екскурсію відвідали гуртожиток льонокомбінату та ознайомились з умовами проживання працівників 

підприємства. 

 

17 грудня 2020 року, напередодні  Дня Святого Миколая, традиційно, з ініціативи директора ліцею 

Миколи Морозюка та проспілкового комітету при підтримці приватних підприємців міста Сарни, депутатів 

Сарненської ОТГ: Хомича Володимира, Пацукевича Анатолія, Добринського Олександра, Шкібтана 

Олександра, Аврамишина Сергія, Цвяка Бориса, Голяки Ігоря, Данильчик Олени, Жошко Олега дітям-сиротам, 

дітям з фізичними вадами, дітям, батьки яких є учасниками війни на Сході України та війни в Афганістані, було 

вручено подарунки. Директор навчального закладу та голова комітету профспілки побажали усім мирного неба, 

міцного здоровя, щастя, доброї долі, здійснення найсокровенніших мрій. Щоб Святий Миколай завжди оберігав 

усіх, даруючи щастя, радість і надію. 
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  22 грудня 2020 року з нагоди професійного свята Дня енергетиків в режимі он-лайн команда учнів, які здобувають професію «Електромонтер з ремонту та 

обслуговування електрообладнання», «Високовольтник» брала участь у Всеукраїнському  предметному тижні «Смарт-технології в енергетиці України», зокрема: 

              у конкурсі відео лайфхаків електриків (І місце); 

              у конкурсі малюнків «Мій розумний дім» (І місце); 

              у змаганні за титул «Самий ерудований електрик» (ІІ місце). 

Усі учасники конкурсів отримали Сертифікати учасників. 

Захід проводивсь з метою підвищення інтересу до професій електротехнічного спрямування серед молоді, обізнаності, культури в питаннях споживання 

електричної енергії та енергозбереження та розвитку технологій створення розумних мереж Smart Grid в Україні. 

 

З 23 по 25 грудня 2020 року в ліцеї проведений традиційний етно-фестиваль колядок і 

щедрівок «Віфлеємська зірка», в якому брали участь усі 15 навчальних груп. Директор ліцею Микола 

Морозюк та голова Комітету профспілки Микола Савицький за активну участь в етно – фестивалі 

вручаючи усім Подяки навчального закладу та солодощі, побажали учням здоров’я, миру і щастя в 

Новому році.         

 

    05 січня 2021 року  на базі ДПТНЗ «Сарненський професійний аграрний ліцей» відбувся 

випуск тринадцяти слухачів групи № 33 операторів комп’ютерного набору, які навчались за 

сприяння корпорації «Братерство без кордонів - Україна». Комісія в складі Миколи Морозюка - 

директора ліцею; Володимира Хомича - менеджера корпорації «Братерство без кордонів - Україна»; 

Миколи Мельниковича -  заступника директора з НВР,  Олександра Лохвича, викладача професійного 

навчання, Дениса Чижа, майстра виробничого навчання відзначила належний рівень підготовки 

випускників. Голова та члени комісії привітали випускників із закінченням курсу навчання та 

здобуттям професії «Оператор ком’ютерного набору» другої категорії. Усім слухачам було вручено 

Свідоцтва  встановленого державою зразка. 

 

06 січня 2021 року учні третього курсу ліцею Світлана Масовець та Максим Мельник 

стали учасниками ІІІ етапу ХХ Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості, що проходить під 

гаслом «Об’єднаймося ж, брати мої» у номінації «Література» на тему: «Торуй свій шлях – той, 

що твоїм назвався, що обрав тебе навіки вік» (В.Стус). На конкурс вони подали поетичні доробки: 

«Біля могили Кобзаря», «Ми є. Були. І будем ми!», «Полісяночка я», «Україна - єдина», «Вітчизна 

наша буде з нами!». Чекаємо результатів конкурсу. 

 

В ДПТНЗ «САРНЕНСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ АГРАРНИЙ ЛІЦЕЙ» підведені підсумки 

випуску за 2020 коронавірсний рік: за регіональним замовленням ВИПУЩЕНО 244 чол.; за рахунок фізичних та юридичних осіб - 376 чол., з них: КУХАРІВ - 30 чол.; 

КРАВЦІВ - 30 чол.; ПЕРУКАРІВ - 15 чол.; ОПЕРАТОРІВ КОМП’ЮТЕРНОГО НАБОРУ - 13 чол.; ТРАКТОРИСТІВ - 66 чол.; ВОДІЇВ - 222 чол. Здійснено 

ПЕПЕПІДГОТОВКУ за різними професіями - 305 чол. ВСЬОГО - 925 чол. На початку 2021 року відбувся перший випуск, 15 слухачів, які здобували професію оператора 

комп’ютерного набору, на черзі - кухарі, водії, та трактористи-машиністи сільськогосподарського виробництва. 

 


