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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. 

 

У 2020 році, виконуючи продовольчу программу держави, в ДПТНЗ САРНЕНСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ АГРАРНИЙ ЛІЦЕЙ було вирощено та реалізовано для 

працівників навчального закладу, населення міста Сарни, Сарненського району та області наступне: гречка-крупа - для 1127 чол.; огірків – для 320 чол.; картоплі - для 

270 чол.; малини - для 78 чол.; мед - для 21 чол.; реалізація ЗЕРНОВИХ: третікале, вівса, жита; ТЮКІВ соломи і сіна ПРОДОВЖУЄТЬСЯ. Учні харчувалися в їдальні з 

доплатою, в зимовий період для них та працівників ліцею безкоштовно видавався ЧАЙ з медом, малиною, липою. СЛАВА РУКАМ ЩО ПАХНУТЬ ХЛІБОМ. 
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15 січня 2021 року педагоги ліцею відвідали ліцей №4 де ознайомились з навчально-матеріальною базою 

закладу. Екскурсію по ліцею провела його директор Василенко Тетяна Марківна. Вона ознайомила усіх з історією 

закладу, зі стилем своєї роботи як керівника,  про те: як згуртувала колектив однодумців, як співпрацює з 

місцевою владою, керівниками підприємств, організацій, як за короткий термін колектив ліцею створив сучасний 

заклад освіти, контингент учнів якого подвоївсь, було звернуто  увагу на досягнення колективу – участь педагогів 

у проектах, написанні посібників, а також на оформлення навчальних кабінетів, їх комп’ютерне забезпечення, на 

клас для інклюзивного навчання, спортивного залу, бібліотеку, їдальню. Педагоги ДПТНЗ «Сарненський 

професійний аграрний ліцей» щиро подякували директору ліцею №4 за змістовну екскурсію та виразили 

сподівання на те, що випускники  цього навчального закладу продовжать навчання в ДПТНЗ «Сарненський 

професійний аграрний ліцей».  

 

  26 січня 2021 року в бібліотеці ліцею вихователем Людмилою Киянко та бібліотекарем Ольгою Белік, 

було проведено інформаційну бесіду з учнями "Моя єдина Україна" та оформлені інформаційний стенд "Ми 

єдина нація" та книжкова виставка "Ми нація єдина, твої ми діти, Україно». Захід проводивсь до Дня Соборності України.  

 

27 січня 2021 року в бібліотеці ліцею до Міжнародного дня пам’яті жертв Голокосту проведено годину пам’яті: “Сказати хочу стільки та мовчу… Я в 

пам’яті запалюю свічу”, оформлено – історичний портрет: “Голокост – трагедія всесвіту” та книжкову виставку – реквієм: “Пам’яті жертв Голокосту”. 

 

29 січня 2021 року в бібліотеці ліцею вихователь Ірина Куськовець разом з членами Ради гуртожитку, культурно - масової комісії, провели виховну годину  

"Пам’яті Героїв Крут". Бібліотекар Ольга Белік оформила тематичну книжкову виставку  архівних документів «Битва під Крутами через призму архівних 

документів», присвячену пам’яті юнаків, які героїчно загинули в бою під Крутами 29 січня 1918 року, та 

інформаційний вісник «Пам’ятаймо про Крути». 

 

03 лютого 2021 року до 120-річчя від Дня народження видатного вченого-біохіміка Івана Булаткіна 

було проведено заняття хімічного гуртка. Захід підготували та провели гуртківці під керівництвом викладача 

хімії та біології Ірина Панько. Учні прослухали біографію вченого та переглянули відеопрезентацію.  

 

03 лютого 2021 року в ліцеї проведена внутрішня кваліфікаційна атестація 29 осіб (група№116), які 

здобували професію водія автотранспортних засобів категорії «С». Вони вивчали будову автомобіля, правила 

дорожнього руху, основи безпеки дорожнього руху та здобули навики з практичного водіння автомобіля, що й 

продемонстрували під час кваліфікаційної атестації. Підготовку слухачів здійснювали педагоги: Євтушок М.П. 

Цицюра І.Х., Жабчик А.Ф. Наступним кроком для слухачів буде іспит на посвідчення водія категорії «С» в 

Територіальному центрі № 5643.  

 

04 лютого 2021 року в ліцеї проведені змагання з гирьового спорту, в яких брали участь дев’ять навчальних груп. 

Перемогу здобули: 

у ваговій категорії до 65 кг. 

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

у ваговій категорії 65-75 кг. 

І місце – Олександр Дулачик, учень групи № 28 електромонтерів з ремонту та обслуговування електроустаткування, 

ІІ місце – Матвій Осадчий, учень групи № 28 електромонтерів з ремонту та обслуговування електроустаткування, 
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ІІІ місце – Владислав Примачик, учень групи № 13 слюсарів з ремонту колісних транспортних засобів. 

у ваговій категорії 75 кг. і більше 

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

ІІ місце – Павло Палій., учень групи № 152 трактористів-машиністів сільськогосподарського виробництва, 

ІІІ місце – Дмитро Рак, учень групи № 152 трактористів-машиністів сільськогосподарського виробництва. 

Вітаємо переможців! 

 

04 лютого 2021 року відбулося організаційне засідання членів експертної комісії з професій агропромислового комплексу, в якому брав участь заступник 

директора з НВР Мельникович М.М. (наказ МОН України № 95 від 22.01. 2021 р. «Про утворення предметних (галузевих) експертних груп»). Комісія, до складу якої 

входить Мельникович М.М., буде проводити експертизи об’єктів грифування та прийняття рішень щодо рекомендацій для використання їх в освітньому процесі.  

Засідання проводилось в Державній науковій установі «Інститут модернізації змісту освіти» міста Київ.  

 

    09 лютого 2021 року учні ліцею Анастасія Назарець та Денис Вакулко вибороли ІІ місце в І турі 

Всеукраїнського конкурсу екскурсоводів музеїв навчальних закладів «Край, в якому я живу» (керівник 

Любов Сахненко) та були нагороджені дипломами управління освіти і науки Рівненської обласної 

державної адміністрації. Конкурс проводивсь з метою виховання в учнівської молоді любові до рідного 

краю, бережливого ставлення до історії, духовної спадщини українського народу, природного довкілля, 

розвитку музейної справи в закладах освіти.  

Учениця ліцею Тетяна Комар виборола ІІ місце в обласному дистанційному конкурсі іноземної 

пісні «На крилах пісень до Європи» у номінації Презентація «На шляху до Європейської культури». 

 

10 лютого 2021 року  бібліотекар ліцею Ольга Белік для учнів, які проживають в гуртожитку, 

провела інформаційно-пізнавальну бесіду «Безпека в Інтернеті». Головна увага учнів була звернута на 

правила безпечної роботи в Інтернеті та про небезпеку, яка може виникнути під час роботи в мережі. 

Учні  ознайомились з матеріалами інформаційного стенду "Інтернет-Безпека". 

 

11 лютого 2021 року  в актовому  залі ліцею,  до Дня Святого Валентина, проведено захід  «Мандрівка країною любові». Ведуча заходу розповіла присутнім в 

залі про традиції святкування дня закоханих, про мистецтво розуміти один одного. Учні брали участь у конкурсах «Чи готові ви до побачення за етикетом?», «На що ти 

здатний заради кохання?», відгадай цікаві речі з арсеналу жінок (чоловіків), «Швидко розгадай загадку». Гостями заходу були: солістка вокальної студії «Smile» 

Вероніка Васькевич, солісти Сарненського районного будинку культури Любов Сорока та Сергій Мартинюк, солісти хореографічного колективу «Струна» Богдана 

Ярмолко та Денис Вар'яненко, Подік Микола та Кирилюк Валерія, вокальне тріо «Спалах» міського будинку 

культури. 

 

    11 лютого  2021 року  в бібліотеці ліцею проведено вечір-реквієм «Афганістан: подвиг, біль, пам’ять…», 

захід підготувала бібліотекар Ольга Белік при сприянні працівника Сарненської центральної районної бібліотеки 

Тетяни Лімонової. Учні  переглянули виставку  літератури «Були ми там, куди нас кликав час», матеріали 

інформаційного стенду " А мати жде.." та відео – факт «Гіркої пам’яті ковток».  

 

12 лютого 2021 року в ліцеї, до Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав, 

проведена відкрита виховна година «Обпалені війною. Афганістан», яку підготували та провели учні групи №152 

під керівництвом Олександра Лохвича та Валентина Мірковця. Хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих. 

Учні поклали квіти до меморіальної дошки загиблим випускникам ліцею, воїнам-інтернаціоналістам: Віктору 
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Євгейчуку, Миколі Велінцю, Сергію Мінчуку та Степану Миланцю. На заході були присутні працівники ліцею, учасники бойових дій на території інших держав  

Володимир Омелянович Гаврильчик та Юрій Григорович Цупріян. Усі переглянули відео «До річниці виведення військ з Афганістану», «Чорний тюльпан». Звертаючись 

до учнів Микола Морозюк, директор ліцею наголосив: «Давайте ж усі будемо пам'ятати героїв, виявляти розуміння до тих, хто пройшов через війну і для кого вона 

триває й досі. Вони цього заслуговують, Герої не вмирають!». 

 

12 лютого 2021 року в ліцеї підведено підсумки традиційного конкурсу малюнків «Цей прекрасний дар кохання». 

Переможцями конкурсу стали: 

І місце – «Країна кохання», робота учнів групи № 13 обліковців з реєстрації бухгалтерських даних; 

ІІ місце – «Love is …», робота учнів групи № 14 обліковців з реєстрації бухгалтерських даних;  

ІІІ місце – «З Днем святого Валентина!» - робота учнів групи № 29 електромонтерів з ремонту та обслуговування 

електрообладнання; - «Любов - це…»  - робота учнів групи № 12 обліковців з реєстрації бухгалтерських даних. 

Вітаємо переможців! 

 

15 лютого 2021 року делегація в складі директора ліцею Миколи Морозюка, голови комітету профспілки Миколи 

Савицького, педагогів Олександра Лохвича, Валентина Мірковця, Леоніда Жданюка  відвідали матірів воїнів-

інтернаціоналістів Велімця Миколи та Миланця Степана, які загинули виконуючи інтернаціональний обов'язок в республіці Афганістан та нагороджені орденами 

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

 

    19 лютого 2021 року в ліцеї проведена державна кваліфікаційна 

атестація в групі №24 перукарів (перукарів-модельєрів), курсова 

підготовка. 14 слухачів успішно захистили кваліфікаційні пробні роботи, 

продемонстрували свої уміння, відповідальність, креатив, відповіли на 

питання екзаменаційних білетів. Підготовку слухачів здійснювали 

педагоги Панько І.М., Крат Ю.К., Шеруда В.М., Зелінський О.І. 

    Бажаємо випускникам стати професіоналами в своїй справі! 

 

03 березня 2021 року в ліцеї проводились спортивні змагання 

дівчат з настільного тенісу, присвячені Міжнародному дню боротьби за 

права жінок і міжнародний мир. Змагання проводились з дотриманням всіх 

карантинних норм. Переможцями змагань стали: 

І місце – Ольга Чугай, учениця групи №2 кравців; 

ІІ місце – Тетяна Комар, учениця групи № 12 обліковців з 

реєстрації бухгалтерських даних; 

ІІІ місце – Вікторія Твердун, учениця групи №2 кравців. 

Вітаємо переможців! 
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04 березня 2021  року в ліцеї відбулись урочистості  з нагоди Міжнародного 

дня боротьби за права жінок і міжнародний мир.  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. 

Викладачу Шеруді Вікторії Миколаївні за багаторічну сумліну працю, високий 

професіоналізм у справі навчання та виховання кваліфікованих робітників, впровадження 

в навчальний процес інноваційних освітніх технологій була вручена Грамота та нагрудний 

знак Рівненськї обласної Ради, працівникам та ученицям навчального закладу були 

вручені Грамоти ліцею. Продовженням свята було  проведення  традиційного конкурсу 

«Міс ліцею-2021», в якому брали участь 9 учениць. Вони змагалися у чотирьох 

номінаціях: «Привіт, це я», «Мій талант», «Я господиння», «Голівудська зірка».  Кожна з 

учасниць ретельно готувалася до конкурсів  – чудові та оригінальні візитівки, які вразили 

креативностю та щирістю;  конкурс талантів зачарував глядачів різноманіттям номерів, а 

«Голівудська зірка» вразила суддів та глядачів красою та елегантністю. За оцінками журі 

«Міс ліцею 2021 року» стала Ілона Опалько, учениця групи № 12 обліковців з реєстрації 

бухгалтерських даних; « І Віце міс» – Валерія Косачова, учениця групи № 14 обліковців з 

реєстрації бухгалтерських даних; «ІІ Віце Міс» – Анастасія Хомич, учениця групи № 12 

обліковців з реєстрації бухгалтерських даних; титули: «Міс чарівність» - Любов Нагаль, 

учениця групи  № 12 обліковців з реєстрації бухгалтерських даних, «Міс юність» - Юлія 

Радько, учениця групи № 12 обліковців з реєстрації бухгалтерських даних, «Міс ніжність» - Анастасія Ігнатюк, учениця групи № 14  обліковців з реєстрації 

бухгалтерських даних; «Міс грація» - Ангеліна Рижа, учениця групи № 12 обліковців з реєстрації бухгалтерських даних; «Міс талант» - Валентина Тресковець,  учениця 

групи № 2 кравців, «Міс фантазія» - Вікторія Тарапан, учениця групи № 2 кравців.   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! 

 

04 березня 2021 року в ліцеї до Міжнародного дня боротьби за права жінок і міжнародний мир були проведені 

спортивні  змагання з армреслінгу, в яких брали участь 45 учнів.  Переможцями змагань стали: 

У ваговій категорії до 65 кг.: 

І місце – Андрій Півторацький, учень групи №14 трактористів-машиністів сільськогосподарського виробництва; 

ІІ місце – Роман Артюх, учень групи №30 електромонтерів з ремонту та обслуговування електрообладнання; 

ІІІ місце – Максим Тушич, учень групи №13 слюсарів з ремонту колісних транспортних засобів. 

У ваговій категорії 70 кг.: 

І місце – Віталій Артюх, учень групи №28 електромонтерів з ремонту та обслуговування електрообладнання; 

ІІ місце – Максим Єленець, учень групи №13 слюсарів з ремонту колісних транспортних засобів; 

ІІІ місце – Дмитро Чубик, учень групи №13 слюсарів з ремонту колісних транспортних засобів. 

У ваговій категорії 75 кг.: 

І місце – Владислав Примачик, учень групи №13 слюсарів з ремонту колісних транспортних засобів;  

ІІ місце – Олександр Рудика, учень групи №152 трактористів-машиністів сільськогосподарського виробництва; 

ІІІ місце – Василь Симончук, учень групи №13 електромонтерів з ремонту та обслуговування електрообладнання. 

У ваговій категорії  понад 75 кг.: 

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

ІІ місце – Віктор Вакулко, учень групи №14 трактористів-машиністів сільськогосподарського виробництва; 

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

Переможці спортивних змагань нагороджені Грамотами ліцею. 
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09 березня  2021 року  у ДПТНЗ "Сарненський професійний аграрний ліцей" проведено І (відбірковий) етап обласного конкурсу читців-декламаторів, 

присвячений Великому Кобзарю Тарасу Шевченку та 150-й річниці від дня народження видатної української письменниці та поетки Лесі Українки «В 

ТАРАСОВІЙ ДУМІ, У ЛЕСИНІЙ ПІСНІ ЖИВЕ УКРАЇНА МОЯ". 
Перемогу здобули: 

І місце -  Вакулко Денис, учень групи №30  електромонтерів з ремонту та обслуговування електроустаткування (Т.Г.Шевченко «Думка"); 

ІІ місце - члени гуртка "Криниченька", "Забуті слова", Леся Українка (інсценізація).  

   ІІІ місце - учні гуртка "Криниченька" (Contra spem spero! лат. Без надії сподіваюсь!) 

 

 

 

10 березня 2021 року в бібліотеці ліцею проведена літературна вікторина «Чи все ми знаємо про Шевченка?». Бібліотекар Ольга  Белік ознайомила 

присутніх з цікавими фактами з життя та творчості поета, та матеріалами інформаційної виставки "Живий народ - бо з іменем Тараса. Він поміж нас - у думах та 

піснях..." 
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    12 березня 2021 року в ліцеї проведена внутрішня кваліфікаційна атестація 23 осіб (група№135), які 

здобували професію водія автотранспортних засобів категорії «В». Вони вивчали будову автомобіля, правила 

дорожнього руху, основи безпеки дорожнього руху, професійну етику, культуру водіння та здобули навики з 

практичного водіння автомобіля, здобуті знання та практичні навички  слухачі продемонстрували під час 

кваліфікаційної атестації. Підготовку слухачів здійснювали педагоги: Євтушок М.П. Цицюра І.Х., Жабчик А.Ф., 

Жданюк Л.М., Белік М. В. Наступним кроком для слухачів буде іспит на посвідчення водія категорії «В» в 

Територіальному центрі № 5643. 

 

15 березня 2021 року. Після проходження учнями групи № 53 слюсарів з ремонту колісних 

транспортних засобів  виробничої практики та надходження, в повному обсязі, на розрахунковий рахунок ліцею 

50% заробітної плати, нарахованої їм за час виробничої практики, в ліцеї проведена поетапна кваліфікаційна 

атестація на 1-2 розряди слюсаря з ремонту колісних 

транспортних засобів в вищеназваній групі.  Під час 

кваліфікаційної атестації здобувачі освіти відповідали на 

питання екзаменаційних білетів з використанням плакатів та натуральних зразків. Атестаційна комісія  відзначила 

належний рівень підготовки слюсарів з ремонту колісних транспортних засобів. 

 

17 березня 2021 року. Учні  ДПТНЗ "Сарненський професійний аграрний ліцей" брали участь у ХІІ 

Всеукраїнському конкурсі з українознавства "ПАТРІОТ". Цей конкурс дав можливість здобувачам освіти змагатися з 

ровесниками України не виходячи зі свого навчального закладу. Завдання конкурсу містили  запитання з багатьох 

напрямків: мови, країнознавства, літератури та відображали різнобічну інформацію про Україну. Бажаємо учасникам 

конкурсу успіхів! 

 

18 березня 2021 року в ліцеї проведені  спортивні  змагання з гирьового спорту, в яких брали участь усі 

навчальні групи. 

Перемогу здобули: 

І місце – Володимир Мартинюк та Карповець Федір учні групи № 14 трактористів-машиністів 

сільськогосподарського виробництва; 

ІІ місце – Олександр Дулачик та Осадчий Матвій, учні групи № 28 електромонтерів з ремонту та обслуговування 

електроустаткування;  

ІІІ місце – Дмитро Рак, Богдан Ліпуга, учні групи № 152 

трактористів-машиністів сільськогосподарського виробництва. 

Вітаємо переможців! 

 

18 березня 2021 року в ліцеї проведені спортивні змагання з шахів, в яких брали участь усі навчальні групи. 

Перемогу здобули: 

І місце – Кирило Табор, Юрій Малейчик, учні групи № 152 трактористів-машиністів сільськогосподарського 

виробництва; 

ІІ місце – Олександр Ютовець, Віталій Чайка, учні групи № 29 електромонтерів з ремонту та обслуговування 

електроустаткування; 

ІІІ місце – Тетяна Комар, Жабчик Роман,  учні групи № 12 обліковців з реєстрації бухгалтерських даних. 

Вітаємо переможців! 
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19 березня 2021 року підведено підсумки конкурсу «Моя професія найкраща». 

Переможцями стали: 

І місце - "Моя професія – оператор комп’ютерного набору», робота учнів групи №13 обліковців з реєстрації 

бухгалтерських даних» (класний керівник -Зелінський О.І.);  

ІІ місце - "Професія тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва", робота  учнів  групи №151 

трактористів-машиністів сільськогосподарського виробництва (куратор – Шапірко О.Б.); 

ІІІ місце - "Професія слюсар з ремонту колісних транспортних засобів", робота  учнів групи №14 слюсарів з 

ремонту колісних транспортних засобів (класний керівник – Курачик П.М.) 

Вітаємо переможців! 

 

    25 березня 2021 року учні ліцею відвідали Сарненську центральну районну бібліотеку, де брали участь у 

засідання любительського об'єднання "Кіноман" з переглядом та обговоренням фільму "Дівчина, яка застрягла у 

павутинні" режисера Феде Альвареса, по одноіменній книзі Давіда Лагеркранца. 

 

25 березня 2021 року практичний психолог ліцею Анелія Бікус для здобувачів освіти провела бесіду «Безпечне Інтернет-середовище», під час якої 

обговорювались питання:  

1). Захист у цифровому середовищі;  

2). Підвищення обізнаності та безпеки  підлітків в мережі Інтернет. 

 

27 березня 2021 року в ліцеї відбувся звіт керівників гуртків художньої, технічної творчості, спортивних гуртків та керівників клубів за інтересами. 
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01 квітня 2021 року на навчальному господарстві ліцею здисковано 10 гектарів землі на якій посіяли 

овес та провели коткування посіву для забезпечення більш тісного контакту насіння із грунтом, що дозволить 

отримати дружні сходи та зберегти вологу в грунті.  

 

03 квітня 2021 року учень групи №30 електромонтерів з ремонту та обслуговування електроустаткування 

Вакулко Денис виборов ІІІ місце у обласному конкурсі читців-декламаторів "В Тарасовій думі, у Лесиній пісні 

живе Україна моя" серед учнів закладів освіти. Вітаємо призера конкурсу! 

 

05 квітня 2021 року в ліцеї проведено захід "Обирай майбутнє - живи та працюй в Україні". 

Провідний фахівець з профорієнтації Сарненського районного центру зайнятості Ірина Василівна Власюк 

презентувала для учнів ІІІ курсу електронні сервіси з пошуку роботи, "Основні питання співбесіди з 

роботодавцем", "Як правильно написати резюме". 

 

07 квітня 2021 року слухачі навчальної групи №33, які здобували професію тракториста-машиніста сільськогосподарського виробництва, здавали іспит на 

посвідчення тракториста-машиніста сільськогосподарського виробництва категорії «А1». Іспит складався з теоретично частини (правила дорожнього руху, будова та 

експлуатація трактора)  та практичної частини (практичне водіння трактора). Іспит  проводивсь з дотриманням санітарно-протиепідемічних норм: здійснювавсь 

температурний скринінг, використовувались антисептики, захисні маски, дотримувалась санітарна дистанція.  

 

08 квітня 2021 року ліцей відвідала народний депутат України, відомий український політик 

Юлія Володимирівна Тимошенко.  

Її зустрів директор навчального закладу Микола Морозюк, учні вручили хліб, вирощений на 

навчальному господарстві та спечений в їдальні ліцею.  Гостя оглянула пам’ятний знак, встановлений на 

честь 110-ї річниці закладу та Постамент 80-річчю ПТО Рівненщини та 60-річчю підготовки водіїв у ДПТНЗ 

«Сарненський професійний аграрний ліцей». Вшанувала пам’ять випускників навчального закладу Євгейчука 

Віктора Мусійовича, Велінця Миколи Адамовича, Мінчука Сергія Миколайовича, Миланця Степана 

Степановича, які загинули в Афганістані та Кондратюка Олексія Володимировича, воїна АТО, який героїчно 

загинув, виконуючи бойове завдання під Маріуполем Донецької області. Поклала квіти до меморіальних 

дощок. Оглянула матеріально-технічну базу та 

виставкову залу навчального закладу. 

Переглядаючи експонати виставки технічної та 

художньої творчості, відмітила, що майже в 

кожному з експонатів простежується щира, 

непідкупна учнівська любов до своєї професії, 

України.  

Далі у виставковій залі відбулась розмова про стан професійної (професійно-технічної) освіти 

України, під час якої директор ліцею порушив особливо болючі питання: про дуже низький рівень заробітної 

плати майстрів виробничого навчання; про автотракторний парк ліцею, термін експлуатації якого 30 і більше 

років; про обладнання учнівської їдальні, яке дуже енергозатратне і якому 40 і більше років. Юлія 

Володимирівна зустрілася з учнями та  працівниками, відповіла на запитання майстра виробничого навчання 

Валентина Олексина які стосувалися збільшення розміру стипендій учням професійно-технічних навчальних 

закладів та питання викладача Олександра Зелінського щодо земельної реформи та продажу землі. Зустріч 

пройшла у  дуже теплій атмосфері. Завершуючи її, Юлія Володимирівна Тимошенко дала доручення 
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народному депутату від регіону Сергію Євтушку, депутату Рівненської обласної ради Миколі Драганчуку та голові Сарненської міської ради Руслану Серпенінову 

 максимально допомогти ліцею в питанні розвитку його навчально-матеріальної бази. 

  

     

 

08 квітня 2021 року учні навчальних груп №152 трактористів-

машиністів сільськогосподарського виробництва (куратор – Олександр 

Лохвич) та №29 електромонтерів  з ремонту та обслуговування 

електроустаткування (класний керівник -  Ірина Гуріна) долучилися до акції в 

рамках програми «Людина і біосфера», висадили дерева на території 

навчального полігону ліцею. 

 

   13 квітня 2021 року учнями підготовлені рекламні відеоролики, які 

направлені в Навчально-методичний центр естетичного виховання учнів 

професійно-технічних навчальних закладів у Рівненській області для участі в 

обласному конкурсі рекламних відеороликів «Моя професія найкраща». 

Конкурс спрямований на популяризацію робітничих професій, підтримку 

молодих талановитих відеографів, розкриття їх творчих здібностей.  

 

14 квітня 2021 року учні ліцею підготували роботи та відправили їх 

в Навчально-методичний центр естетичного виховання учнів професійно-

технічних навчальних закладів у Рівненській області для участі в обласній 

виставці-конкурсі декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва 

«ЗНАЙ І ЛЮБИ СВІЙ КРАЙ». Бажаємо учасникам виставки - конкурсу 

успіхів. 
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14 квітня 2021 року учні ліцею підготували роботи та відправили їх в Навчально-методичний центр естетичного виховання учнів 

професійно-технічних навчальних закладів у Рівненській області для участі в обласній виставці-конкурсі декоративно-ужиткового та 

образотворчого мистецтва «ЗНАЙ І ЛЮБИ СВІЙ КРАЙ». Бажаємо учасникам виставки - конкурсу успіхів.  

 

 

15 квітня 2021 року стали відомими результати участі учнів ліцею у предметних Міжнародних та Всеукраїнських конкурсах: 

- XI ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КОНКУРС З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ «Гринвич» - 18 учнів отримали Сертифікати 

учасників. 

- Всеукраїнський  фізичний конкурс «Левеня-2020» - 7 учнів отримали Сертифікати учасників, викладач 

Курачик П.М. – Диплом Львівського фізико-математичного ліцею при Львівському національному 

університеті імені Івана Франка за організацію і проведення фізичного конкурсу «ЛЕВЕНЯ-2020». 

- Міжнародний математичний конкурс КЕНГУРУ (Всеукраїнський етап) – 11 учасників конкурсу отримали Інформаційні вісники 

Всеукраїнського етапу Міжнародного математичного конкурсу та магнітні лінійки. 

 

15 квітня 2021 року учень групи №30 електромонтерів з ремонту та обслуговування електроустаткування Денис Вакулко, 

вихованець колективу «Калинонька» (керівник – Власюк Т.В.), став призером Всеукраїнського арт-челенджу «Слово, чому ти не 

твердая криця!» (до 150-річчя з дня народження Лесі Українки), номінація «Реп-Біографія Лесі Українки» (авторські твори)» (керівник 

– Власюк Т.В.). Нагороджений дипломом Українського державного центру позашкільної освіти. В конкурсі брали участь 7000 

учасників із закладів освіти України. 

 

   20 квітня  2021 року у зв’язку з несприятливими погодніми умовами, дещо пізніше, працівники та учні 

ліцею висадили в теплиці навчального закладу розсаду 120 кущів огірків сорту Амур та 30 кущів ранніх 

сортів. Тягнуться вгору тендітні паростки розсади, які мають 4-6 листків і перші вусики, а ранні сорти – зав`язь.  В 

теплиці посіяли ще й редиску, яка дружньо зійшла.  

 

 

ДПТНЗ «Сарненський професійний аграрний ліцей» бере участь у пілотному проєкті SELFIE. 
 Уперше в Україні 60 шкіл та 30 закладів профтехосвіти пройдуть оцінку впровадження цифрових технологій 

за допомогою selfie – пілот, що триватиме у квітні-травні 2021 року. 

Метою пілотного проекту SELFIE є сприяння цифровій трансформації закладів закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти. 

Три заклади профтехосвіти Рівненщини є учасниками даного проєкту. 

ДПТНЗ «Сарненський професійний аграрний ліцей» є пілотним в Україні. 

Організовує проект Міністерство освіти і науки України спільно з Європейським фондом освіти за підтримки Міністерства цифрової трансформації України. 

Про це розповів заступник Міністра освіти і науки з питань цифровізації Артур Селецький сьогодні, 20 квітня 2021 року, під час презентації SELFIE. 

 «Зараз цим безкоштовним інструментом вже скористалися тисячі закладів освіти із 74 країн світу. Тож ми дуже чекаємо на результати українського пілоту, хочемо 

почути відгуки про використання SELFIE від наших освітян. Важливо, що у проєкті беруть участь заклади із різним технічним забезпеченням, наповненістю учнями та з 

різних населених пунктів — від маленьких сіл до міст обласних центрів. Тож ми побачимо чесний зріз їхньої цифрової підготовки і далі зможемо оцінити результати 

роботи над помилками», — пояснила заступник Міністра цифрової трансформації Валерія Іонан.  
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 «Через постійну роботу з учнями у дистанційній формі ставлення педагогів та директорів до цифрових 

технологій дуже змінилося. Тепер вони мають не просто швидко опанувати роботу з новими додатками чи 

сервісами, а й планувати роботу з ними у майбутньому. У цьому завданні не обійтися без якісного аналізу. 

Завдяки підтримці партнерів ми надаємо інструмент SELFIE, який допоможе закладам здійснити комплексний 

самоаналіз», — зазначив заступник Міністра освіти і науки з питань цифровізації Артур Селецький. 

SELFIE допоможе ДПТНЗ «Сарненський професійний аграрний ліцей» ефективно використовувати 

цифрові технології у викладанні та навчанні. 

Директор ліцею Микола МОРОЗЮК має нагоду налаштувати опитування з урахуванням вимог закладу. 

Опитування є анонімним та добровільним. Для учнів воно триватиме не більше 20-30 хвилин, а 

для педагогічних працівників – не більше 40. Загалом на заповнення анкети надається 2 години. Пройти 

опитування учасники зможуть у будь-який зручний час, на різних цифрових пристроях, як-от на стаціонарних 

комп'ютерах, ноутбуках, смартфонах чи планшетах. 

Після завершення опитування ДПТНЗ «Сарненський професійний аграрний ліцей» отримає доступ до 

інтерактивного звіту про результати опитування своїх респондентів, який допоможе проаналізувати поточний 

стан справ цифровізації та напрацювати стратегічний план дій для покращення цифрової трансформації в закладі.  

 

 

 

    22 квітня 2021 року в ліцеї проведений День відкритих 

дверей.  Це щорічний захід, метою якого є залучення випускників 

загальноосвітніх шкіл до вступу в Державний професійно-технічний навчальний заклад «Сарненський професійний 

аграрний ліцей», надання інформації випускникам шкіл про умови вступу та напрямки підготовки кваліфікованих 

робітників в ліцеї. В програмі Дня відкритих дверей: виступ директора ліцею Миколи Морозюка, який розповів про 

історію навчального закладу, важливість здобуття молоддю робітничих професій; перегляд фільму про ліцей та 

відеодайджесту «Моя професія - найкраща»; огляд навчальних кабінетів, виробничих майстерень та лабораторій, 

виставки робіт технічної та художньої творчості; майстер - класи з професій «Тракторист-машиніст 

сільськогосподарського виробництва» та «Водій автотранспортних засобів» категорій «В», «С». День відкритих дверей 

став цікавим відкриттям для майбутніх випускників шкіл, які зроблять правильний вибір професії та, сподіваємось, 

прийдуть до нас на навчання. 

 

 

26 квітня 2021 року до 35-ї  річниці  аварії на ЧАЕС, в бібліотеці ліцею учні переглянули фільм "Метелики", до 35-ї  річниці  

аварії на ЧАЕС: "Випускниця 10-го класу Аля та її старша сестра їдуть на автомобілі на вихідні до родичів у Прип'ять. На під'їзді до 

Чорнобильської АЕС їхнє авто ламається і вони стають свідками вибуху на атомній станції. Відразу ж до станції відправляються пожежні 

автомобілі, які зіштовхують з дороги поламаний автомобіль дівчаток. Після цього сестри пішки відправляються у Прип'ять, не розуміючи, 

яка відбулася трагедія." Учні обговорили сюжет фільму.  

27 квітня 2021року в бібліотеці ліцею вихователем Іриною Кусковець та бібліотекарем Ольгою Белік до 35-х роковин катастрофи 

на Чорнобильській АЕС для учнів, які проживають в гуртожиитку, було проведено історичну годину - пам'яті "Зірка "полин" над 

Україною". Учні ознайомились з книжковою виставкою "Чорнобиль - наш біль" та матеріалами інформаційного стенду "Причини та 

наслідки ЧАЕС". 
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27 квітня 2021 року у ДПТНЗ "Сарненський професійний аграрний ліцей" проведений І етап - 

відбірковий обласного огляду-конкурсу української естрадної пісні «ЮНА ЗІРКА». Переможцями журі 

визнало: 

І місце - дует Якимович Сергій та Ігнатюк Анастасія, за виконання пісні "Зацілую"; 

ІІ місце - учень Вакулко Денис,  за виконання пісні "Українка"; 

ІІІ місце - дует Губеня Світлана та Росоха Антоніна, за виконання пісні "Щасливе дитинство". 

Вітаємо переможців! 

 

 

 

28 квітня 2021 року, з ініціативи дирекції ліцею, гостею учнів була Рабош Оксана Миколаївна, 

інспектор звя’зків з громадськістю відділу організації населення служби у місті Сарни управління 

патрульної поліції у Рівненській області департаменту патрульної поліції. Звертаючись до учнів, 

Оксана Миколаївна наголосила на необхідності дотримання правил дорожнього руху, про 

адміністративну відповідальність за їх порушення, про необхідність носіння на одязі світовідбиваючих елементів.  

 

 

У квітні місяці 12 здобувачів освіти та викладачі Олександр Лохвич, Вікторія Шеруда ліцею пройшли курс 

«Підприємництво для школярів», розроблений Міністерством цифрової трансформації України в партнерстві з 

компанією «Київстар» і студією онлайн-освіти EdEra. Пройдений курс допоможе учасникам усвідомити переваги 

ведення підприємницької діяльності та сформувати риси й позиції, потрібні людині для успішної самореалізації в 

сучасному світі. Усі учасники курсу отримали електронні Сертифікати Міністерства цифрової трансформації України.  

 

 

28 квітня 2021 року. Диплом лауреата V Всеукраїнського конкурсу професійної майстерності «Прорив легкої 

промисловості України» отримав ДПТНЗ «Сарненський професійний аграрний ліцей». Цьогоріч 66 закладів 

професійної освіти швейного профілю були долучені  до конкурсу, серед них були і учні групи №2 кравців ліцею 

(куратор – Валентина Ямнюк; майстер виробничого навчання – Наталія Кушнір). Бажаємо лауреатам конкурсу 

подальших успіхів. 

 

 

28 квітня 2021 року здобувачка освіти Олена Боятюк, навчальної групи №12 обліковців з реєстрації 

бухгалтерських даних (куратор – Шеруда В.М.), стала переможцем Всеукраїнського фестивалю дитячої та юнацької 

творчості, присвяченому ВСЕСВІТНЬОМУ ДНЮ ЗЕМЛІ (заочний/онлайн формат) у номінації «Образотворче та 

декоративно-прикладне мистецтво» за роботу «Планета видужуй». Олена нагороджена ДИПЛОМОМ 

УКРАЇНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ЦЕНТРУ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ 

УКРАЇНИ. Вітаємо переможця Всеукраїнського фестивалю та бажаємо їй подальших успіхів.  
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29 квітня 2021 року, до Дня пам’яток історії та культури, бібліотекар ліцею Ольга Белік та 

вихователь Ірина Кусковець провели із здобувачами освіти першого курсу пішу екскурсію,  під час якої 

ознайомилися з історичними місцями міста Сарни.  

 

 

Напередодні Дня пам’яті та примирення і на честь 76-ї річниці Перемоги над нацизмом у Другій 

світовій війні в нашій бібліотеці оформлено книжкову виставку  та інформаційний стенд „Пройшла війна 

стежками долі“. На виставці представлені наукові видання, навчальні посібники, енциклопедії, документи 

та матеріали, які присвячені трагічним подіям Другої світової війни, спогадам безпосередніх учасників 

бойових дій. 

    Український народ безмежно вдячний тим, хто ціною власного життя здобув перемогу над 

фашизмом. Ми завжди будем пам᾿ятати героїзм наших співвітчизників. 

 

 

07 травня 2021 року працівники та учні ліцею мали честь бути присутніми на церемонії відкриття 

пам’ятника-постамента, присвяченого 80-річчю ПТО Рівненщини та 60-річчю підготовки водіїв у 

ДПТНЗ «Сарненський професійний аграрний ліцей». На відкритті були присутні: депутат Рівненської 

обласної ради, радник Сарненського міського голови Микола Драганчук, голова комітету профспілки 

навчального закладу Микола Савицький, ветеран праці, Відмінник освіти України Іван Цицюра. Церемонія 

відкриття розпочалася з виконання Державного 

Гімну України. Ведучі заходу наголосили: 

підготовка водіїв в ліцеї здійснюється продовж 60 

років, всього підготовлено понад 14 тисяч водіїв 

автотранспортних засобів різних категорій, які 

працюють в господарствах, на підприємствах, в 

установах і закладах не лише Рівненщини, а й 

України. Нині підготовка водіїв у закладі 

здійснюється на рівні найсучасніших вимог 

педагогічної науки та основ сучасних технологій. 

Про рівень підготовки водіїв свідчать перемоги працівників та учнів в обласних конкурсах фахової 

майстерності серед майстрів виробничого навчання з професії «Водій автотранспортних засобів категорії «С», 

в обласних олімпіадах водіїв серед учнів ПТНЗ. Директор ліцею Микола Морозюк, звертаючись до присутніх, 

сказав: «Постамент увічнює пам’ять педагогів,  які стояли біля  витоків  професійно-технічної освіти і яких 

нині немає. Це - Михайло Назарець, Григорій Войтюк, Григорій Рудюк, Адам Жигула, Адам Мізинець, 

Василь Ніколайчук, а також тих, що ще торують дороги життя, Ветерани праці - Василь Оверчук, Олексій Федорович, Пилип Зубчинський, Леонід Тутука, Василь 

Яковець, Петро Нагородний. Ми повинні шанувати історію України, регіону, навчального закладу. Адже наша держава – це всі ми, це наші  спільні справи і 

відповідальність перед майбутнім». Спадає полотнище з автомобіля на постаменті, увагу присутніх привертає  символічний номерний знак на ньому -  СП8060АЛ.  
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09 травня 2021 року директор ліцею Микола Морозюк був нагороджений орденом «Гордість 

православ’я» за старанну працю на славу святій церкві. Директор ліцею подякував митрополиту 

Поліському і Сарненському Анатолію за високу нагороду зазначивши, що це не тільки його заслуга, а й 

заслуга  багатьох членів колективу навчального закладу щодо надання допомоги в розбудові храмів різних 

конфесій та православним християнам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 травня 2021 року  на базі ДПТНЗ «Сарненський професійний аграрний ліцей»  відбувся випуск 

слухачів групи №3 слюсарів з ремонту колісних транспортних засобів, які навчались за сприяння 

корпорації «Братерство без кордонів». Комісія в складі: Миколи Морозюка - директора ліцею; Володимира 

Хомича - менеджера корпорації «Братерство без кордонів - Україна»; мецената з Німеччини Олександра 

Груслака, Миколи Мельниковича -  заступника директора з НВР; Івана Цицюри – викладача професійного 

навчання; Віктора Шапірка – майстра виробничого навчання, відзначила належний рівень підготовки 

випускників. Із закінченням курсу навчання випускників привітали директор ліцею Микола Морозюк та члени 

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

працевлаштування та не зупинятись на досягнутому.  

 

 

  
13 травня 2021 року в ліцеї вдруге цієї весни проведений День відкритих дверей.  Це щорічний захід, 

метою якого є залучення випускників загальноосвітніх навчальних закладів до вступу в Державний професійно-

технічний навчальний заклад «Сарненський професійний аграрний ліцей», надання інформації випускникам 

ліцеїв та гімназій про умови вступу та напрямки підготовки кваліфікованих робітників в нашому навчальному 

закладі. В програмі Дня відкритих дверей: виступ методиста ліцею Анатолія Гнітецького, який розповів про 

історію навчального закладу, важливість здобуття молоддю робітничих професій; перегляд фільму про ліцей та 

відеодайджесту «Моя професія - найкраща»; огляд навчальних кабінетів, виробничих майстерень та лабораторій; 

майстер - класи з професій «Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва» та «Водій 

автотранспортних засобів» категорії «С». День відкритих дверей став цікавим відкриттям для майбутніх 

випускників загальноосвітніх навчальних закладів, які зроблять правильний вибір професії та, сподіваємось, 

прийдуть до нас на навчання. 
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14 травня 2021 року в ліцеї проведена Державна кваліфікаційна атестація з правил дорожнього руху в 

групі № 14 трактористів-машиністів сільськогосподарського виробництва категорії «А1»  (26 осіб). Підготовку 

учнів  здійснював педагог Євтушок М.П. Атестаційна комісія  відзначила належний рівень підготовки 

учнів.  Наступним кроком для здобувачів освіти  буде іспит на посвідчення водія категорії «С» в Територіальному 

центрі № 5643. 

  

 

17 ТРАВНЯ 2021 року викладач історії Любов Сахненко в групі №14 обліковців з реєстрації 

бухгалтерських даних провела урок звитяги на тему: «Участь українців у військових формуваннях держав 

Об’єднаних Націй у роки Другої світової війни», приурочений до Дня пам’яті та примирення та до дня перемоги. 

Учні виступили  з повідомленнями: 

- «Участь українців у військових формуваннях Канади та США»; 

- «Участь українців у військових формуваннях Польщі та Чехословаччини». 

- «Участь українців у військових формуваннях Великої Британії та Франції». 

Здобувачі освіти Перегляянули ВІДЕОІСТОРІЇ ПРО УКРАЇНЦІВ, ЯКІ ВОЮВАЛИ ПРОТИ НАЦИСТІВ У 

ЛАВАХ ОБ'ЄДНАНИХ НАЦІЙ: 

Амета-Хан Султана - кримського татарина, льотчика-винищувача. Збив 30 літаків противника особисто і 

ще 19 у групових боях. Двічі Герой Радянського Союзу.  З гордістю називає себе кримським татарином. 

Євгена Березняка – уродженеця Дніпропетровська, ветерана Другої світової війни. Рятівник Кракова, 

Герой України. Став прототипом головного героя роману «Майор Вихор». 

Петра Дмитрука - канадійця українського походження, льотчика бомбардувальника. Був збитий в небі над 

Францією, але вижив і приєднався до французького руху опору. Загинув у боротьбі з окупантами. Нагороджений 

Військовим Хрестом Франції. 

Галину Кузьменко — “Надя”. Уродженку Чернігівщини. Мати померла під час Голодомору, батько 

загинув у таборах. До німецької окупації мешкала на Донеччині. Під час війни приєдналася до підпілля ОУН, 

стала кулеметницею. Згодом опинилася в УПА в Карпатах. Була захоплена радянськими каральними органами. 

Пройшла тортури і ГУЛАГ. 

Михайла Стренка - родом із Лемківщини, сержанта Корпусу морської піхоти США, учасника бойових дій 

в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні під час Другої світової війни. Був серед шести військовослужбовців, які підняли прапор США над островом Іодзіма. Загинув у бою. 

 

 

 

18 травня 2021 року у ДПТНЗ "Сарненський професійний аграрний ліцей" проведений перший етап 

фестивалю-конкурсу "Молодь обирає здоров’я",  в якому у брали участь здобувачі освіти усіх навчальних 

груп. Переможцям1и визнано: 

І місце – група №14 обліковців  з реєстрації бухгалтерських даних;  

ІІ місце – група №30 електромонтерів з ремонту та обслуговування електроустаткування; 

ІІІ місце- група №29 група електромонтерів з ремонту та обслуговування електроустаткування. 

Вітаємо переможців! 

Переможці братимуть участь в ІІ етапі обласного фестивалю-конкурсу "Молодь обирає здоров"я". 
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20 травня 2021 року у День вишиванки працівники та здобувачі освіти прийшли до ліцею 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. 
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Здобувачка освіти ДПТНЗ "Сарненський професійний аграрний ліцей" Наталія Янок нагороджена Орденом 

"Берегиня України" ЗА АКТИВНУ ЖИТТЄВУ ПОЗИЦІЮ ТА СУМЛІННУ ПРАЦЮ В ІМ'Я РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ 

ДЕРЖАВИ. Наталія – активний донор крові, у 2019 році отримала нагороду у номінації «Кращий волонтер наймолодшого 

віку» Рівненщини, Вона є членом громадського формування з охорони громадського порядку «Сокіл» та однією з 

найактивніших зоозахисниць Рівненщини. 

 

 

 
 

23 травня 2021 року в місті Рівне проводилась 

обласна виставка-ярмарок робітничих професій у рамках фольклорно-етнографічного свята "Музейні 

гостини", що є своєрідним звітом колективів професійно-технічних навчальних закладів перед 

громадськістю області. На гідному рівні були представлені експонати виставки, яку розгорнув наш ліцей. 

Майстер виробничого навчання Валентина Ямнюк проводила майстер-клас з професії «Кравець». 

Зразковий  вокальний гурт «Краяночка» виступив перед гостями виставки з піснями: Віктора Торчика 

«Поспішайте чесно жити» та українською народною піснею  «Колоситься жито», а ансамбль гармоністів з 

віночком українських народних мелодій. Відгуки рівнян про виставку засвідчили високу фахову 

майстерність та професіоналізм тих, хто її готував. 

 

 

 

    25 травня 2021 року на базі ДПТНЗ «Сарненський професійний аграрний ліцей» відбувся випуск слухачів груп №33 кравців (27 осіб) та № 29 кухарів (25 осіб), 

які здобували робітничі професії за сприяння корпорації «Братерство без кордонів - Україна». Державна кваліфікаційна атестація складалася із захисту атестаційних 

робіт, кваліфікаційних пробних робіт та відповідей на питання 

екзаменаційних білетів. Якість кваліфікаційних пробних робіт 

засвідчила високу професійну підготовку випускників, їх вміння 

застосовувати набуті знання на практиці. Комісія в складі: 

Миколи Морозюка - директора ліцею; Володимира Хомича -

 менеджера корпорації «Братерство без кордонів - Україна»; 

Миколи Мельниковича -  заступника директора з НВР; 

викладачів: Валентини Ямнюк,  Миколи Савицького, Олександра 

Лохвича; методиста Анатолія Гнітецького відзначила високий 

рівень підготовки  випускників. Із закінченням курсу навчання 

випускників привітали директор ліцею Микола Морозюк та члени 

комісії. Вони вручивши усім Свідоцтва  встановленого державою 

зразка та побажали успіхів у реалізації мрій, щоб здобута 

професія була не лише фундаментом в житті, але й поштовхом 

для подальшого розвитку. Навчали слухачів педагоги: Конько 

О.П., Велика О.С. Бігун О.С., Конько Н.П. 
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25 травня 2021 року, в день філолога, працівники та члени учнівського самоврядування ліцею  брали участь у 

презентації збірки творів Володимира Степановича Пінчука «Де злагода в сімействі, де мир і тишина…». Володимир 

Степанович -  випускник нашого навчального закладу. В 1963 році здобував професію "Електромонтер з ремонту та 

обслуговування електроустаткування". Нині письменнику,  члену Національної спілки журналістів України, співзасновнику 

Сарненської асоціації вільних журналістів і фото – журналістів виповнилось 80 років. З днем народження та з  виходом у 

світ третьої збірки творів «Де злагода в сімействі, де мир і тишина…», яка є філософським сприйняттям автора звичайних 

буденних явищ,  примушує читача замислюватися над сутністю життя, світу, Володимира Степановича Пінчука привітав 

здобувач освіти ліцею Денис Вакулко, який від ювіляра в подарунок отримав нову збірку творів з підписом автора. 

 

 

 

    27 травня 2021 року здобувачі освіти групи №25, які навчались за 

професією «Перукар (перукар - модельєр) здавали Державну кваліфікаційну 

атестацію яка складалася із захисту кваліфікаційних пробних робіт та відповідей на 

питання екзаменаційних білетів. На початку іспиту майбутніх перукарів  привітав 

директор ліцею Микола Морозюк.  Під час іспиту панувала творча атмосфера. 

Здобувачі освіти продемонстрували прийоми роботи перукаря, набуті вміння в 

наданні перукарських послуг: стрижка, укладання волосся в зачіску. Кожна робота 

відрізнялась індивідуальністю. І це – недивно, адже професія перукаря – це не тільки 

можливість заробити на життя, а й реалізація свого творчого потенціалу, можливість 

зробити інших людей більш привабливими і навіть щасливими. Вручаючи 

випускникам Свідоцтва встановлені державою зразка, комісія побажала всім 

перукарям (перукарям - модельєрам) професійних успіхів і натхнення в подальшій 

професійній діяльності. Підготовку слухачів здійснювали педагоги Панько І.М., Крат 

Ю.К., Шеруда В.М. 

 

 

Ліцеєм підписаний меморандум про співпрацю з питань кар’єрного 

розвитку молоді із громадською організацією Центр «Розвиток корпоративної 

соціальної відповідальності» в особі голови правління Саприкіної Марини 

Анатолівни, що діє на підставі Статуту. 

 

  
   28 травня 2021 року на базі ліцею працював пункт тестування  з математики. Для цього було підготовлено 12 

аудиторій та додаткові  приміщення. Проходили тестування 148 осіб, не з’явились 32 особи. У сучасному суспільстві ця 

наука користується попитом, розвиває наші розумові здібності – аналіз, дедукцію. Тому математика є однією з найбільш 

популярних серед учасників тестування. Тестування пройшло з дотриманням санітарних норм. Перед його початком всі 

учасники ЗНО та залучені особи пройшли термометрію. Допуск учасників до пункту тестування було здійснено лише за 

умови одягнення захисної маски. На вході до пункту тестування були організовані місця для обробки рук антисептиками. 

Тестування пройшло без порушень.  
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01 червня  2021 року на базі ліцею працював пункт тестування з української мови і літератури. Для цього було підготовлено 12 аудиторій та додаткові  

приміщення. Проходили тестування 160 осіб, не з’явились 20 осіб. Тестування пройшло з дотриманням санітарних норм. Перед його початком всі учасники ЗНО та 

залучені особи пройшли термометрію. Допуск учасників до пункту тестування було здійснено лише за умови одягнення захисної маски. На вході до пункту тестування 

були організовані місця для обробки рук антисептиками. Тестування пройшло без порушень. 

 

 

03 червня 2021 року підведені підсумки ІІ етапу обласного онлайн-конкурсу з образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва «ЗНАЙ І ЛЮБИ СВІЙ 

КРАЙ». Конкурс декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва – це звіт гурткової роботи навчальних закладів за рік, демонстрація творчого потенціалу 

здобувачів освіти. 

    На конкурс надійшло 379 робіт учнів закладів загальної середньої, позашкільної освіти та 46 робіт учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти.  

    Дипломами Навчально-методичного центру естетичного виховання учнів професійно-технічних навчальних закладів у Рівненській області нагороджені і 

здобувачі освіти нашого ліцею: 

Мельник Оксана – І місце, номінація «Бісероплетіння»; 

Тарапан Вікторія – ІІ місце, номінація «Художнє ліплення»; 

Мельник Оксана - ІІ місце, номінація «Валяння, вовняний живопис». 

Робота Мельник Оксани («Бісероплетіння») буде представлена на Всеукраїнську виставку – конкурс образотворчого та декоративно-ужиткового 

мистецтва «ЗНАЙ І ЛЮБИ СВІЙ КРАЙ» у м. Київ. 

 

 

04 червня 2021 року на базі ліцею працював пункт тестування  з 

історії  України. Для цього було підготовлено 12 аудиторій та додаткові  

приміщення. Проходили тестування 122 осіб, не з’явились 58 особи. Тестування 

пройшло з дотриманням санітарних норм. Перед його початком всі учасники ЗНО 

та залучені особи пройшли термометрію. Допуск учасників до пункту тестування 

було здійснено лише за умови одягнення захисної маски. На вході до пункту 

тестування були організовані місця для обробки рук антисептиками. Тестування 

пройшло без порушень.  

 

 

09 червня 2021 року працівники ліцею відвідали  33-тю Міжнародну агропромислову  виставку «АГРО 2021»,  де 

ознайомились з новою сільськогосподарською технікою та ціновою політикою виробників на неї; з сучасними технологіями 

зернового господарства. Придбали рекламні буклети з контактами виробників. 

 

 

    16 червня 2021 року ДПТНЗ «Сарненський професійний аграрний ліцей» вручений СЕРТИФІКАТ Міністерства 

освіти і науки України та Міністерства молоді та спорту України за створення постеру "Майбутнє роботи 2030". 

Активну участь у розробці постеру брав учень групи №30 електромонтерів з ремонту та обслуговування електроустаткування 

Денис Вакулко, керівник - Власюк Тетяна. 
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25 червня 2021 року в ліцеї, після проходження здобувачами освіти виробничої практики, проводилась Державна кваліфікаційна атестація учнів, які здобували 

професії: 

8331 Тракторист-мащиніст сільськогосподарського виробництва категорії «А1»; «В1», «В2» (групи: № 14 Тр. ; 151 Тр.); 

7231 Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів, на 4 розряд (група № 13 Сл.); 

7244 Електромонтер лінійних споруд електрозв’язку та проводового мовлення, на 3 розряд (група № 28 Ел.); 

7231 Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів, на 3 розряд (група № 53 Сл.); 

7244 Електромонтер лінійних споруд електрозв’язку та проводового мовлення, на 3 розряд (група № 13 Ел.); 

4221 Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних (група № 12 Обл.); 

7433 Кравець на  2-3 розряд (група №2 Кр.). 

Усі здобувачі освіти продемонстрували високий та достатній рівні знань та практичних навиків захищаючи дипломні роботи, відповідаючи на питання 

екзаменаційних білетів, демонструючи кваліфікаційні пробні роботи та виконуючи практичні завдання. 
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25 червня 2021 року в ліцеї відбулись урочистості з нагоди вручення дипломів кваліфікованого робітника та свідоцтв про здобуття повної загальної 

середньої освіти (із 217 випускників поряд з дипломом кваліфікованого робітника 105 отримали свідоцтво про повну загальну середню освіту).  Щиро привітали 

випускників директор ліцею Микола Морозюк, перший заступник  Сарненського міського голови Іван Назарець, головний інженер Сарненського  РЕМ ПрАТ  

«РІВНЕОБЛЕНЕРГО» Роман Никончук, представник Мирогощанського аграрного коледжу Роман Тимощук, член батьківського комітету Людмила Якимович. Вони 

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

 

    

 

12 серпня 2021 року ДПТНЗ «Сарненський професійний аграрний ліцей» нагороджений Відзнакою національного агентства України з питань державної 

служби за активну участь у Всеукраїнському конкурсі творчих робіт серед молоді, а здобувач освіти ліцею Денис Вакулко (вікова група 15 – 18 років) – спеціальною 

відзнакою та цінним подарунком. 

 

 

18 серпня 2021 року в ліцеї  проведені співбесіди з випускниками загальноосвітніх 

навчальних закладів, 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 навчання); «Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва» (один 

рік навчання); «Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування; електромонтер 

лінійних споруд електрозв’язку та проводового мовлення» (три та один рік навчання). Цього року 

географія вступників – Сарненський,  Вараський, Рівненський райони Рівненської області та випускники 

шкіл Волинської області. Директор ліцею Микола Морозюк зустрівся з батьками вступників, розповів їм 

про ліцей, його навчально-матеріально базу, умови навчання, проживання та відпочинку здобувачів 

освіти.  
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На навчальному господарстві ліцею зібрано урожай зернових 2021 року, а саме: жита – 27010 кг.; тритикале з площі - 17,790кг.; вівса – 27950 кг. 

 

 

    25 серпня 2021 року відбувся перший серпневий форум педагогічних працівників закладів освіти Сарненської територіальної громади.  Учасниками форуму 

були і працівники нашого ліцею. Директор ліцею Микола Морозюк ознайомив освітян  з багатопрофільною підготовкою кваліфікованих робітників у ДПТНЗ 

«Сарненський професійний аграрний ліцей» та досягненнями колективу працівників та здобувачів освіти за 2020-2021 навчальний рік, а заступник директора з виховної 

роботи Тетяна Власюк презентувала виставку «Робітничі професії знову в тренді, їх здобувають у Державному професійно-технічному закладі «Сарненський 

професійний аграрний ліцей».   

 

 

01 вересня 2021 року в ліцеї 

традиційно, з дотриманням санітарної 

дистанції, проведена урочиста лінійка з 

нагоди початку нового 2021-2022 навчального 

року. Хвилиною мовчання усі присутні 

вшанували пам’ять випускників ліцею Віктора 

Євгейчука, Миколи Велімця, Сергія Євгейчука, 

Степана Миланця, які загинули в республіці 

Афганістан та Олексія Кондратюка який 

загинув виконуючи бойове завдання під 

Маріуполем Донецької області. Відбулась 

посвята 270 здобувачів освіти першого курсу. 

 Працівникам  та здобувачам освіти ліцею були 

вручені Грамоти управління освіти та науки 

Рівненської обласної державної адміністрації, 

 Сертифікати Міжнародних та Всеукраїнських конкурсів  та грошові премії.  Найтепліші слова вітань та побажань прозвучали в адресу першокурсників та всіх 

здобувачів освіти від директора ліцею Миколи Морозюка. Після закінчення лінійки в усіх навчальних групах був проведений перший урок на тему «З патріотизмом в 

серці».  

 

 

07 вересня 2021 року до Дня пам’яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, 

суверенітет і територіальну цілісність України, у бібліотеці для здобувачів освіти проведено виховну годину 

пам'яті "Пам'ятаємо загиблих, шануємо живих". 

 

 

    08 вересня 2021 року відбулася зустріч здобувачів освіти ДПТНЗ "Сарненський професійний 

аграрний ліцей" з головним спеціалістом відділу культури та молодіжної політики Сарненської міської 

ради Іриною Пастернак, на якій велась мова про створення Молодіжної Ради при міській раді. Здобувачі 

освіти ліцею подали пропозиції щодо роботи ради та  як зробити її впливовою у вирішені проблем молоді; 

заповнили анкети на вступ до  Молодіжної ради.  
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     09 вересня 2021 року бібліотекарем Ольгою Белік та вихователем Іриною Кусковець для 

учнів, які проживають в гуртожитку, проведено урок патріотизму «Україно! Мій коханий 

краю», до 30 річчя Незалежності України, та оформлено книжкову виставку «Незалежна і єдина, 

Будь на віки Україно!». Під час заходу здобувачі освіти переглянули зворушливий перформанс 

«ДНК України», та презентацію: «Україна. Роки Незалежності». Усі разом виготовили святкову 

емблему «30 річчя Незалежності України». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 вересня 2021 року працівники та здобувачі освіти ліцею брали участь у 

легкоатлетичному пробігу, який стартував з площі Т.Г.Шевченка, а  завершився на 

центральній площі міста Сарни. Дистанція – 5 кілометрів. Захід був присвячений Дню 

фізичної культури і спорту. Викладачу фізичної культури Олександру Зелінському було 

вручено Грамоту Сарненської міської ради за сумлінну працю, високі результати в 

спорті, пропаганду здорового способу життя та активну життєву позицію. 

 

 

 

 

    14 вересня 2021 року в  ДПТНЗ "Сарненський професійний аграрний ліцей" підведені 

підсумки конкурсу композицій з овочів, фруктів, квітів "Тобі Україно, дарунки землі за щедру 

працю на землі!". Переможцями стали: 

 І місце   –  здобувачка освіти групи №15 обліковців з реєстрації бухгалтерських даних Криницька 

Тетяна; 

 ІІ місце  – здобувачі освіти групи №3 кравців: Палій Катерина, Філюк Тетяна, Кухарець Ольга; 

                – здобувачі освіти групи №14 слюсарів  з ремонту колісних транспортних засобів: 

Симончук Олександр, Новак Емануїл; 

 ІІІ місце – здобувач освіти групи №14 електромонтерів з ремонту та обслуговування 

електрообладнання Черепович Тарас; 

                – здобувачі освіти групи №14 обліковців з реєстрації бухгалтерських даних: Ігнатюк 

Анастасія, Гарбарчук Зінаїда, Шкіль Єлизавета, Зелінська Софія.  

Вітаємо переможців! 
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 14 вересня 2021 року У ДПТНЗ "Сарненський професійний аграрний ліцей" відбулася звітно-виборна 

учнівська конференція, в якій брали участь лідери усіх навчальних груп. Під час заходу учні презентували свою 

роботу за 2020-2021 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 обраний Вакулко Денис - учень 

групи №30 групи електромонтерів з ремонту та обслуговування електроустаткування, заступником голови - 

Гарбарчук Зінаїда - учениця групи №14 обліковців з реєстрації бухгалтерських даних, секретарем голови - Ілюк 

Тетяна, учениця Групи №13 обліковців з реєстрації бухгалтерських даних. Бажаємо учнівському 

самоврядуванню нових досягнень і звершень.  

 

 

На навчальному господарстві ліцею з площі 16 гектарів зібрано урожай гречки - 14 тонн 500 кг. 

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

працівникам навчального закладу а також жителям Сарненського району. 

 

 

21 вересня 2021 року в бібліотеці ліцею для мешканців гуртожитку проведено годину пам'яті "Подвигу жити вічно", до Дня Партизанської слави. Захід 

підготували та провели бібліотекар Ольга Белік та учні Михайло Кусік і Назарій Шевчук. Відвідувачі бібліотеки ознайомились також з матеріалами інформаційного 

стенду та книжкової виставки "Партизанська іскра". 

 

21 вересня 2021 року підведено підсумки конкурсу  «Грибне королівство». Переможцями конкурсу 

стали: 

номінація «Найбільший гриб»: 

   Імісце – здобувачі освіти групи №152 трактористів-машиністів сільськогосподарського виробництва; 

   ІІ місце  – здобувачі освіти групи №16 трактористів-машиністів сільськогосподарського виробництва; 

   ІІІ місце - здобувачі освіти групи №30 електромонтерів з ремонту та обслуговування електроустаткування 

номінація «Найбільше грибів»: 

   І місце – здобувачі освіти групи № 15 обліковців з реєстрації бухгалтерських даних; 

   ІІ місце - здобувачі освіти групи №15 трактористів-машиністів сільськогосподарського виробництва;  

   ІІІ місце - здобувачі освіти групи №3 кравців 

номінація «Сузір`я грибів»: 

   І місце – здобувачі освіти групи №153 трактористів-машиністів сільськогосподарського виробництва; 

   ІІ місце - здобувачі освіти групи №14 електромонтерів з ремонту та обслуговування електроустаткування; 

   ІІІ місце - здобувачі освіти групи №16 слюсарів з ремонту колісних транспортних засобів. 

   Вітаємо переможців! 

 

З 20 по 24 вересня 2021 року працівники та здобувачі освіти ДПТНЗ "Сарненський професійний аграрний ліцей" приєдналися до міжнародної акції 

прибирання зелених зон та благоустрою території – Всесвітнього дня прибирання «World Cleanup Day». З дотриманням соціальної дистанції та в масках у рамках 

акції реалізовувалась кампанія «Побачив? Прибери!». Були прибрані території біля навчального корпусу, гуртожитку, навчального полігону, спортивного майданчика.  
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22 вересня 2021 року в актовому залі ліцею проведені збори трудового колективу навчального закладу з порядком 

денним – Звіт Морозюка Миколи  Петровича, директора Державного професійно-технічного навчального закладу 

«Сарненський професійний аграрний ліцей» за період роботи з 2017 по 2021 роки. Таємним голосуванням задовільною роботу 

директора визнало 85 з 87 присутніх в залі членів трудового колективу. 

 

29 вересня 2021 року, напередодні 80-х роковин трагедії Бабиного Яру, в бібліотеці ліцею проведено урок пам'яті 

"Бабин Яр: життя і смерть поруч. Історія тих, хто вижив». Учні переглянули відео «Історія виникнення Бабиного Яру», 

матеріали інформаційного стенду "Бабин Яр - 80. Жива память", а також  книжкової виставки «Бабин Яр: якою є наша пам‘ять». 

Захід підготували та провели учні групи №152 трактористів – машиністів сільськогосподарського виробництва» Кирило Табор 

та Юрій Малейчик під керівництвом бібліотекаря Ольги Белік 

 

30 вересня 2021 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 святами, подякував за любов 

до своєї професії, за працю з душею, за вірність своєму професійному обов’язку; вручив Грамоти управління освіти і 

науки Рівненської обласної державної адміністрації та Грамоти ліцею, а молодим педагогам Болкуневич Н.В. та 

Подолянку Д.М. - стрічку «Молодий педагог – 2021 року» та Пам’ятку молодому педагогу. Голова комітету профспілки 

навчального закладу Савицький М. Д. побажав усім педагогам міцного здоров’я, миру та злагоди, вдячних і 

цілеспрямованих учнів, які зможуть виправдати їх надії, вручив усім подарункові сертифікати.  Привітали педагогів зі 

святом і члени учнівського самоврядування, подарувавши квіти та художні номери. 

 

Члени учнівського самоврядування ДПТНЗ "Сарненський професійний аграрний ліцей" відвідали ветеранів 

праці, які нині є на заслуженому відпочинку, привітали їх з професійними святами - Днем працівника освіти та Днем 

професійно-технічної освіти України, вручили  подарунки та квіти. 

 

З 04 жовтня 2021 року в ліцеї проводиться І етап Всеукраїнських предметних олімпіад. В олімпіадах беруть участь здобувачі освіти І,ІІ, ІІІ курсів.   

Переможцями стали:  

 з математики -  Жук Ілля, учень групи № 31елктромонтерів з ремонту та обслуговування електрообладнання (І курс); Набухотний Дмитро, учень  групи № 14 

обліковців з реєстрації бухгалтерських даних (ІІ курс); Андрійчук Валентин, учень групи № 152 трактористів-машиністів сільськогосподарського виробництва (ІІІ курс);  

 з біології – Ничипорчук Богдан, учень групи № 16 слюсарів з ремонту колісних транспортних засобів (І курс); Микитинчук Олексій, учень групи № 15 слюсарів 

з ремонту колісних транспортних засобів (ІІ курс); Костюк Владислав, учень групи №29 електромонетерів з ремонту та обслуговування електрообладнання (ІІІ курс);  

 з хімії - Жук Ілля, учень групи № 31елктромонтерів з ремонту та обслуговування електрообладнання   (І курс); Грицкевич Олег, учень групи № 15 

елктромонтерів з ремонту та обслуговування електрообладнання (ІІ курс); Андрійчук Валентин, учень групи № 152 

трактористів-машиністів сільськогосподарського виробництва (ІІІ курс);  

 з географії – Бондар Тарас, учень групи №29 електромонетерів з ремонту та обслуговування електрообладнання 

(ІІ курс); Блищик Яна, учениця  групи № 13 обліковців з реєстрації бухгалтерських даних (ІІІ курс). 

 

05 жовтня 2021 року  у ліцеї проведений конкурс "Шукаємо таланти", в якому брали участь здобувачі освіти 

навчальних груп. Перемогу здобули: 

І місце - Кожухова Людмила та Кожухова Анастасія, учні групи № 3 кравців;  

ІІ місце - Гоч Павло, учень групи №15 трактористів – машиністів сільськогосподарського виробництва; 

ІІІ місце - Юсенко Вадим, учень  групи №29 електромонтерів з ремонту та обслуговування 

електроустаткування. 

Вітаємо переможців! 
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06 жовтня 2021 року  відповідно до плану роботи Центру вдосконалення професійної кар’єри для здобувачів освіти 

ІІІ курсу проведена лекція на тему "Як підготуватися до співбесіди з роботодавцем", "Основні правила складання 

Резюме" за участю фахівців Сарненського районного центру зайнятості Власюк Ірини Василівни та Колядко Лариси 

Петрівни. 

На навчальному господарстві ліцею  працівники разом з учнями  провели сівбу озимих культур: жита - на площі 23 

га.; тритикале – на площі 21 га 

 

06 жовтня 2021 року здобувачка освіти ліцею Катерина Палій стала бронзовим призером чемпіонату України з 

вільної боротьби серед жінок до 23 років у ваговій категорії до 59 кг., нагороджена Дипломом Асоціації спортивної 

боротьби України та бронзовою медаллю. Вітаємо призера чемпіонату України. 

 

07 жовтня 2021 року  практичний психолог ліцею Анелія БІКУС та начальник сектору ювенальної привенції 

Наталія Кирковська провели з здобувачами освіти ДПТНЗ "Сарненський професійний аграрний ліцей" інформаційну 

годину «Стоп булінг». Здобувачі освіти були проінформовані про поняття та види «насильства», «булінгу», велась мова 

про сприяння розвитку дружніх стосунків у навчальній групі та як допомогти пізнати способи неконфліктної поведінки 

серед підлітків, що дозволить їм конструктивно взаємодіяти з іншими, вільно виражати та контролювати свої емоції, 

адже це сприятиме успішній адаптації підлітків у період вікової кризи. 

 

Цими днями Державний професійно-технічний навчальний заклад «Сарненський професійний аграрний 

ліцей» одержав нову сільськогосподарську техніку для навчально-практичного центру «Центр новітніх технологій 

сільськогосподарського виробництва з професій: «Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва», 

«Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування»: 
комбайн LOVOL 4LZ-8M2; трактор колісний PowerFarm DT 110 NMH LANDINI; агрегат грунтообробний дисковий 

причіпний АГД-3,5Н; плуг оборотний навісний PON 3-35+1; обприскувач ВЕКТОР-80-14; косарка роторна Z 178 (1.65м) 

 

13 жовтня 2021 року члени  учнівського самоврядування ліцею брали участь у Всеукраїнському 

фоточеленджі "Обличчя захисників України" до Дня захисників і захисниць України. Відбулася зустріч 

з Тарасом Борисовичем Павлюком, майором, начальником Сарненського районного територіального 

центру комплектування та соціальної підтримки. 

 

14 жовтня 2021 року команда «Сарни-2» (аграрний ліцей) брала участь у відкритому турнірі з 

футзалу «55 + » присвяченому Дню захисників і захисниць України та пам’яті ветеранів Сарненського 

футболу, команда виборола ІІІ місце, нагороджена Грамотою виконавчого комітету Сарненської міської 

ради та кубком. 

 

18 жовтня 2021 року для здобувачів освіти І курсу ліцею бібліотекар Ольга Белік та вихователь 

Ірина Кусковець провели екскурсію містом Сарни під час якої ознайомили учнів з історичними місцям 

міста  та провели тренінг на свіжому повітрі -"Хто - Я, і що я хочу від життя". 

 

19 жовтня 2021 року бібліотекар ліцею Ольга Белік провела бесіду із здобувачами освіти «Створюй себе та змінюй Україну», за Декларацією Богдана 

Гаврилишина, до Всеукраїнського Дня відповідальності людини який відзначає  щорічно 19 жовтня, у день народження автора декларації. Ознайомила відвідувачів 

бібліотеки з матеріалами інформаційного стенду "Декларація відповідальності людини". 
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19 жовтня 2021 року у ДПТНЗ "Сарненський професійний аграрний ліцей" проведено SWOT 

аналіз з питань працевлаштування випускників, надано їм рекомендації щодо майбутнього 

працевлаштування на перше місце роботи, інформація про актуальні вакансії, місця для проходження 

практики. Розроблено план індивідуальних зустрічей  випускників ліцею з роботодавцями. Для організації 

тренінгу були використані знання та інструменти, одержані під час навчання на курсі "Кар'єрне 

консультування в закладах освіти", який організований експертною платформою Career Hub і Центром 

«Розвиток Корпоративної Соціальної  Відповідальності» в межах програми Мріємо та діємо . Ця програма 

 впроваджується за фінансової підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) та 

виконується IREX у партнерстві з Центром «Розвиток КСВ», Будуємо Україну разом (БУР), Making Cents 

International (@MCI), Міжнародним республіканським інститутом (IRI) та Zinc Network. 

 

19-20 жовтня 2021 року в ліцеї проводились спортивні змагання  з настільного тенісу серед 

здобувачів освіти навчальних груп присвячені Дню захисника України. Перемогу здобули: 

   І місце – Валентин Андрійчук, учень групи №152 трактористів-машиністів сільськогосподарського 

виробництва; 

   ІІ місце – Дмитро Дулюк, учень групи №14 обліковців з реєстрації бухгалтерських даних; 

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

виробництва. 

   Вітаємо переможців! 

 

У ДПТНЗ "Сарненський професійний аграрний 

ліцей" проведений І етап (відбірковий) обласного конкурсу патріотичної пісні "Поліська Січ" серед здобувачів освіти 

навчальних  груп. Перемогу здобули:  

   І місце - Юсенко Вадим та Зелінський Павло за виконання пісні "Біля тополі" з репертуару гурту «Еней»; 

   ІІ місце - Ігнатюк Анастасія, Шкіль Єлизавета за виконання  пісні "Україна» з репертуару Тараса Петриненка; 

   ІІІ місце - Радчук Тетяна, Костюкевич Анастасія, Куц Ольга, Шаламай Любов за виконання пісні «Десь по світу» на 

слова Романа Стахніва, музику Луїса Фонсі. 

 Вітаємо переможців! 

 

21 жовтня 2021 року  для здобувачів освіти, які проживають в гуртожитку, бібліотекар ліцею Ольга БЕЛІК 

провела інформаційну бесіду «Як не потрапити в руки торговців людьми», оформила тематичну виставу інформаційних 

матеріалів "Як уникнути пастки", та інформаційний стенд "Скажи НІ! сучасному рабству". 

 

21 жовтня 2021 року у ДПТНЗ "Сарненський професійний 

аграрний ліцей" проведений  Брейн - ринг " What? Where? When?" з 

англійської мови за участю здобувачів освіти  першого - третього курсів. 

Між собою змагалися команди "Englishman" та "Scots". Команда Englishman 

виборола перемогу з рахунком 19:14. Захід підготувала Вікторія Дерпач, 

викладач англійської мови.  
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21 жовтня 2021 року в кабінеті історії ліцею проведений виховний захід «Визволення України від німецько-

фашистських загарбників», який підготували та провели здобувачі освіти групи №15 обліковців з реєстрації бухгалтерських 

даних під керівництвом викладачів Анатолія Крилова та Тетяни Правник. Хвилиною мовчання усі вшанували пам’ять загиблих 

воїнів які визволяли Україну від фашистських загарбників. Здобувачі освіти переглянули презентацію про хід воєнних дій які 

розвивались під час визволення українських земель, документальні кадри та спогади очевидців цих подій. Згадали історію 

визволення Рівненщини та Сарненщини. 

 

    З 26 жовтня 2021 року в ліцеї уроки, відповідно до розкладу, педагоги 

проводять в режимі онлайн у кабінеті дистанційного навчання 

використовуючи його сучасне обладнання: 
   викладач Тетяна Власюк - урок з української літератури на тему: ««КИЇВСЬКІ НЕОКЛАСИКИ». Максим Рильський" для 

здобувачів освіти групи №14 обліковців з реєстрації бухгалтерських даних; 

  викладач Ольга Нестерчук – урок хімії на тему: "Алкени і Алкіни" для 

здобувачів освіти групи №16 слюсарів з ремонту колісних транспортних засобів; 

  викладач Тетяна Гриневич - урок з алгебри на тему: «Перестановки, розміщення 

, комбінації» для здобувачів освіти групи №152 трактористів-машиністів 

сільськогосподарського виробництва; 

  викладач історії Тетяна Правник – урок з 

історії України на тему: "Окупаційний 

режим в Україні" для здобувачів освіти 

групи №14 обліковців з реєстрації 

бухгалтерських даних; 

  викладач Анелія БІКУС провела онлайн-

урок з української мови на тему "Основні 

групи фразеологізмів. Багатозначність, 

синонімія й антонімія фразеологізмів" для 

здобувачів освіти групи №153 трактористів-

машиністів сільськогосподарського виробництва. 

  викладач Панько Ірина  для здобувачів освіти №152 "Тракторист-машиніст 

сільськогосподарського виробництва" проведено онлайн - урок з біології і екології на 

тему: "Прокаріотичні організми - бактерії. Особливості їхньої організації та 

функціонування". 

  викладач Вікторія Дерпач - онлайн-урок з англійська мова на тему: "Do you like 

sports?" для здобувачів освіти групи № 14 г обліковців з реєстрації бухгалтерських 

даних. 

До уроку долучилися  здобувачі освіти майже у повному складі, вони були 

активними учасниками навчального процесу. Завдяки чудово обладненому кабінету з 

сучасною технікою для дистанційного навчання, вони змогли краще засвоїти 

матеріал та перевірити свої знання. 
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 01 листопада 2021 року у кабінеті дистанційного навчання проведено онлайн - засідання методичної комісії класних 

керівників, кураторів, майстрів виробничого навчання, вихователів, художніх керівників, практичного психолога. Під час засідання 

були підведені підсумки організації та проведення заходів у жовтні місяці, переглянуто презентації, обговорено результативність 

конкурсів. Виступили: класний керівник  Сергій Опалько, практичний психолог Анелія Бікус, керівник гуртка Лариса Олещук, які 

поділилися власним досвідом  проведення виховних заходів. 

 

У ДПТНЗ "Сарненський професійний аграрний ліцей" проведений І (дистанційний) етап відбіркового обласного конкурсу 

читців - гумористів "Поліські пересмішники" в якому брали участь здобувачі освіти навчальних груп.  

Перемогу здобули: 

   І місце -  Вакулко Денис, учень групи №30 електромонтерів з ремонту та обслуговування електроустаткування  (Павло Глазовий 

"Українське сало"). 

   ІІ місце - Тетяна Криницька, учениця групи № 15 "Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних"( Леонід Куліш-Зіньків,"Підготовка 

до лікарні"); 

   ІІІ місце - Вячеслав Даниленко, Піхно Олександр, учні групи №30 елктромонтерів з ремонту та обслуговування електрообладнання (" 

Скористався нагодою").  

Вітаємо переможців! 

 

02 листопада 2021 року  у ДПТНЗ "Сарненський професійний аграрний ліцей" підведено підсумки конкурсу фото-робіт "Моя Україно". В конкурсі брали 

участь здобувачі освіти усіх навчальних  груп.  

   Переможцями стали: 

   І місце - група №15 "Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва"; 

   ІІ місце - група №15 "Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних"; 

   ІІІ місце - група №14 "Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування". 

   Вітаємо переможців! 

 

03 листопада 2021 року в ліцей надійшла нова партія сільськогосподарської техніки для навчально-практичного 

центру  «Центр новітніх технологій сільськогосподарського виробництва з професій: «Тракторист-машиніст 

сільськогосподарського виробництва», «Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування»:  

  - трактор КИЙ  14820; 

  - машина для внесення мінеральних добрив МВД 4,3 

 

   09 листопада 2021 року,  в День української писемності та мови, в ліцеї, 

традиційно, працівники та здобувачі освіти долучились до участі у написані ХХІ 

Всеукраїнського радіодиктанту національності єдності «Слідом за пам’яттю» 

(текст Юрія Андруховича ).  Написання радіодиктанту – це єднання з усіма, хто 

любить і шанує рідне слово, хто хоче, щоб українці говорили українською мовою і зберегли її для нащадків.  
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17 листопада 2021 року на базі Державного професійно-технічного навчального закладу «Сарненський професійний аграрний ліцей» відбулося урочисте 

відкриття навчально-практичного центру «Центр новітніх технологій сільськогосподарського виробництва з професій «Тракторист-машиніст 

сільськогосподарського виробництва», «Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування».  
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    На урочистостях були присутні: голова Рівненської обласної державної адміністрації Віталій Коваль, директор департаменту освіти і науки Рівненської обласної 

державної адміністрації Петро Коржевський, перший заступник голови Рівненської обласної державної адміністрації Сергій Подолін, депутат Рівненської обласної ради 

Людмила Мариніна, голова Сарненської районної державної адміністрації Олександр Кохан, заступник начальника управління – начальник відділу професійної та вищої 

освіти управління професійної, вищої освіти, фінансово-економічної, кадрової, організаційної та правової роботи департаменту освіти і науки Рівненської обласної 

державної адміністрації Олена Полюхович, директори професійно-технічних навчальних закладів Рівненської області.  

   

     
  

    У вітальному слові Петро Коржевський зазначив, що модернізація та розвиток системи професійної (професійно-технічної) освіти є одним з пріоритетних 

завдань Уряду в контексті забезпечення економічного зростання країни в цілому. Навчально-практичний центр створений за рахунок коштів з державного бюджету, 

виділених для проведення модернізації та оновлення матеріально-технічної бази, з обласного бюджету та спеціального фонду закладу освіти. Загалом інвестовано біля 

семи мільйонів гривень. Сучасні техніка та  обладнання, дозволять значно підвищити якість професійної підготовки здобувачів освіти, здійснювати стажування та 

підвищення кваліфікації майстрів виробничого навчання та викладачів закладів професійної (професійно-технічної) освіти регіону, перепідготовку незайнятого 

населення, проводити навчання за модульними програмами, а головне – забезпечить регіональний ринок праці висококваліфікованими, конкурентоспроможними 

робітничими кадрами. Для гостей було проведено майстер-класи з використанням нової техніки. 
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17 листопада 2021 року в рамках предметного тижня історії викладачем Правник Тетяною для здобувачів освіти групи 

№15 слюсарів з ремонту колісних транспортних засобів у кабінеті дистанційного навчання проведений онлайн-урок на тему: 

"Голодомор 1932-1933 років - геноцид українського народу".  Під час заходу розкрито сталінські злочини, що призвели до 

найстрашнішої трагедії.  

 

 

З 16 по 18 листопада 2021 року педагогами ліцею: практичним психологом 

Анелією БІКУС, заступником директора з НВР Тетяною ВЛАСЮК, заступником 

директора  з НР Вікторією ШЕРУДОЮ та керівником вокального гуртка Ларисою 

ОЛЕЩУК із здобувачами освіти навчальних груп №№14, 15 обліковців з реєстрації 

бухгалтерських даних та №15 трактористів-машиністів сільськогосподарського виробництва в рамках відзначення Дня 

толерантності, у кабінеті дистанційного навчання з використанням сучасної техніки 

проведено онлайн-заходи на тему: «Толерантність. Що я про неї знаю», «Моральні 

переконання та вчинки в житті», «Толерантність починається з мене». Заходи 

проведені з метою формування у здобувачів освіти загальнолюдських, моральних цінностей, 

задля пропаганди принципів терпимості та розвитку толерантних настанов. 

 

 

18 листопада 2021 року до Дня працівників сільського господарства педагогами 

Валентиною Ямнюк та Ніною Болкуневич у кабінеті дистанційного навчання проведено 

онлайн-виховний захід на тему: "Хвала рукам, що пахнуть хлібом»  для здобувачів освіти 

групи №3 "Кравців". Завдяки смарт-панелі захід вийшов активним, цікавим, насиченим. 

 

18 листопада 2021 року за підсумками фінального етапу Всеукраїнського конкурсу 

творчості дітей та учнівської молоді «ЗА НАШУ СВОБОДУ» Дипломом І ступеня 

Українського державного центру позашкільної освіти у розділі «Поезія» (вірші) на тему 

«Листи на фронт» нагороджений  Іван Гамза, вихованець національно-патріотичного гуртка «Патріот» ДПТНЗ «Сарненський 

професійний аграрний ліцей» за роботу «Крик душі матері», керівник - Ольга Белік.  

   Вітаємо переможця! 
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19 листопада2021 року до Дня гідності і свободи для здобувачів освіти групи № 14 "Слюсар з ремонту колісних 

транспортних засобів" викладачем Петром Курачиком у кабінеті дистанційного навчання проведено виховний онлайн-захід 

на тему: «Народ мій є! Народ мій завжди буде! Ніхто не перекреслить мій народ!»  
    Метою заходу є вшанування патріотизму і мужністі громадян, які восени 2004 року та у листопаді 2013 року-лютому 

2014 року постали на захист демократичних цінностей, прав і свобод людини і громадянина, національних інтересів України та 

її європейського вибору, сприяння вихованню любові до Батьківщини, бажання стати гідними громадянами України. 

 

19 листопада 2021 року в рамках проведення Єдиного національного уроку з 

безпеки дорожнього руху та тижня безпеки дорожнього руху в Україні, з метою 

запобігання травматизму внаслідок дорожньо-транспортних пригод та привернення 

уваги молоді до правил поведінки на дорогах викладачем Миколою Євтушком для здобувачів освіти  груп: №№ 14, 16 "Слюсар 

з ремонту колісних транспортних засобів", " групи №152 "Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва" в 

кабінеті дистанційного навчання ліцею із використанням сучасних технічних засобів та інтерактивних технологій 

проведено онлайн-урок з безпеки дорожнього руху на тему: «Безпечна дорога додому». Під час уроку демонструвались 

навчально-роз’яснювальні відеоматеріали. 

 

 

З 22 по 26 листопада 2021 року працівники та учні ліцею долучились до онлайн-

фестивалю робітничих професій в рамках проведення Всеукраїнського тижня професійної 

(професійно-технічної) освіти. 

У рамках тижня відбулася 

презентація навчального закладу – 

онлайн-флешмоб «Все є професійна 

освіта!», презентація напрямів Програми 

ЕРАЗМУС + 2021-27, онлайн-інтерв’ю з 

успішними випускниками ліцею, челендж 

«Профтех – це сучасно і круто» (про 

можливості, які дає ліцей вступнику), 

квест відеороликів за тематикою 

енергоефективності, участь у 

Всеукраїнському конкурсі професійної 

майстерності «Word Skills Ukraine», 

Профі-топ від креативних стейкхолдерів 

Рівненської області, конкурс рекламних 

відеороликів «Моя професія найкраща», 

онлайн-екскурсія навчальним закладом, 

Онлайн – тренінг «Шість кроків до 

професії мрії», майстер-класи з професій «Трактотрист-машиніст сільськогосподарського 

виробництва», «Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів», «Водій автотранспортних 

засобів», «Кравець», «Перукар (Перукар-модельєр)» в ліцеях сіл Орлівка, Люхча, Стрільськ; онлайн-

тренінг «Шість кроків до професії мрії». 
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24 листопада 2021 року здобувачі освіти ліцею Віталій Чайка та Анастасія Кожухова брали участь 

у I відбірковому етапі Всеукраїнського конкурсу професійної майстерності «WorldSkills Ukraine 2021» у 

компетенціях:  «Електромонтажні роботи»,  «Технології моди» з дотриманням  законодавства України в 

частині запобігання поширенню на території України гострої распіраторної хвороби  COVID-19, 

спричиненої короновірусом SARS-CoV-2. За підсумками конкурсу ліцеїстам були вручені 

Дипломи Департаменту освіти і науки  Рівненської обласної державної адміністрації. Здобуваючи в ліцеї 

професії «Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів», «Кравець» та беручи участь у конкурсі  вони 

отримують квиток у професійне майбутнє в Україні. 

 

 

26 листопада 2021 року у ДПТНЗ "Сарненський професійний аграрний ліцей" проводились 

БАТЬКІВСЬКІ ЗБОРИ (онлайн-режим) з ПОРЯДКОМ ДЕННИМ: 

1. Про проходження здобувачами освіти виробничої практики.  

2. Про навчання здобувачів освіти та підготовку їх до ЗНО. 

4. Про поведінку здобувачів освіти на уроках та в позаурочний час. 

      5. Про проживання здобувачів освіти в гуртожитку. 

      6. Різне. 

 

26 листопада 2021 року, напередодні Дня пам’яті жертв голодомору, традиційно, в ліцеї проводяться заходи з вшанування світлої пам’яті жертв 

Голодомору 1932-33 років. Здобувачі освіти групи №153 трактористів-машиністів  сільськогосподарського виробництва під керівництвом педагогів Галини Кушнір та 

Петра Цицюри підготували та провели виховний захід  «Немаємо права забувати». Метою заходу було поглибити знання 

здобувачів освіти  про Голодомор 1932-1933 років, його причини та наслідки; виховувати почуття стурбованості кожного 

долею невинних жертв; навчати сприймати чужу біду, чужий біль як свої власні; сприяти пробудженню бажання вивчати 

історію своєї держави, берегти її традиції, уболівати за майбутнє країни.  

 Захід розпочався з виконання Державного гімну України. Хвилиною мовчання та горінням свічки згадали закатованих 

голодом жертв геноциду Українського народу.  Документальні факти, спогади та віршовані рядки про Голодомор, торкнулися 

душі кожного. Розуміння, співчуття свідчать про те, що підростаюче покоління усвідомлює весь страх тих подій. Звертаючись 

до здобувачів освіти, класний керівник навчальної групи Галина Кушнір, закликала всіх берегти пам'ять про трагічні сторінки 

історії нашої держави та запалити свічку пам'яті 27.11.2021 року о 16.00. 

З нагоди відзначення пам’ятної для українського народу дати, в навчальному закладі було проведено виставку 

стіннівок, оформлено виставку тематичної літератури, інформаційний стенд. 

 

01 грудня 2021 року на базі Тинненського, Немовицького та Зносицького ліцеїв проведені заходи з профорієнтації. Їх 

 провели викладач ліцею, голова комітету профспілки, Микола Савицький, майстри виробничого навчання Михайло Белік, Петро 

Цицюра та здобувач освіти  ІІ курсу Денис Вакулко: зустрілися з учнями 9-11 класів провели діагностичне анкетування, розповіли 

про ліцей, про професії, які можна здобути навчаючись у закладі освіти, про його навчально-матеріально базу, умови навчання, 

проживання та відпочинку. Учні мали змогу отримати перший урок водіння трактора та легкової машини.  

    Процес профорієнтації у ліцеї проводиться у два етапи. Наступного разу зустріч відбудеться в квітні 2022 року.  
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    01 грудня 2021 року у Міжнародний день боротьби зі СНІДом у ДПТНЗ "Сарненський 

професійний аграрний ліцей" пройшла соціальна акція «Червона стрічка», здобувачі освіти та 

педагоги ліцею прикріпили червоні стрічки до свого одягу – символ боротьби з глобальною епідемією. 

Цього ж дня з метою просвіти і профілактики негативних явищ, пропаганди здорового способу життя 

практичним психологом Анелією Бікус для учасників освітнього процесу проведено інформаційно-

профілактичну бесіду на тему: "Знати, щоб жити". Здобувачі освіти переглянули тематичні відео: "ВІЛ 

та СНІД - міфи і реальність", "Правда про СНІД". 

 

    02 грудня 2021 року Навчально-методичним центром естетичного виховання учнів 

професійно-технічних навчальних закладів у Рівненській області підведено підсумки ІІ (обласного) 

етапу  дистанційного конкурсу читців-гумористів «ПОЛІСЬКІ ПЕРЕСМІШНИКИ». Здобувач освіти ліцею Денис Вакулко виборов І місце в 

цьому конкурсі проявивши неабияку акторську майстерність, сценічну культуру, дикцію, вміння правильно триматись на сцені. Конкурс 

проходив з метою виявлення та підтримки талановитої молоді, розвитку її обдарованості, виховання любові до рідного слова, до української 

класики та кращих традицій українського гумору. У ньому брали участь 86 осіб закладів освіти. Вітаємо переможця конкурсу! 

 

 

03 грудня 2021 року, у Міжнародний день людей з обмеженими фізичними можливостями, дирекція та профспілковий 

комітет привітали шість здобувачів освіти з обмеженими фізичними можливостями ліцею з цим днем. Побажали їм здоров’я, 

бути соціально активними і життєствердними людьми, які втілюють в реальність плани та задуми; вручили їм солодкі 

подарунки. 

 

03 грудня 2021 року викладачем Іриною Панько в групі №29 електромонтерів з ремонту та обслуговування 

електроустаткування проведений відкритий виховний захід присвячений Дню Збройних Сил України «На захист рідної 

землі», 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. Під час заходу звучали поезія, демонструвались кадри з фільмів, що звеличують велич Збройних Сил України.  

 

04 грудня 2021 року команда «Олімп» ліцею брала участь у відкритому кубку з футзалу серед ветеранів «40 +» з нагоди Дня місцевого самоврядування та на 

призи Сарненського міського голови. Команда нагороджена Грамотою Сарненського міського голови та кубком. 

 

06 грудня 2021 року, відповідно плану спільних дій ДПТНЗ «Сарненський професійний аграрний ліцей» та 

Сарненського РТЦК та СП на 2021-2022 навчальний рік, проведений круглий стіл «Агітаційна робота щодо захисту 

Вітчизни». Участь у заході брали представники  роти Національної гвардії, що служать у м.Сарни: Оксана Камінєва, Микола 

Артюшок, Руслан Каменєв.  

   Під час заходу обговорювались питання:  

   1) Мої дії у непередбачених ситуаціях. 

   2) Служба за контрактом. 

   3) Події сьогодення в Україні. 
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06 грудня 2021 року здобувачу освіти ліцею Денису Вакулко вручено 

Диплом НМЦ естетичного виховання учнів у Рівненській області за І місце в 

обласному конкурсі рекламних відеороликів «Моя професія найкраща» серед 

лідерів учнівського самоврядування закладів професійної (професійно-технічної) 

освіти (керівник – Тетяна Власюк). В конкурсі брали участь 26 рекламних 

відеороликів із 16 закладів професійної (професійно-технічної) освіти області. 

Денис продемонстрував креативність у створенні якісних та цікавих сучасному 

глядачеві рекламних відеороликів, які спрямовані на популяризацію робітничих 

професій. Вітаємо переможця конкурсу!  

 

07 грудня 2021 року. Красу української хустки сьогодні продемонстрували учениці та педагоги ДПТНЗ 

"Сарненський професійний аграрний ліцей" долучившись до флешмобу з нагоди Всесвітнього дня української хустки.  

 

07 грудня 2021 року. За ініціативи учнівського самоврядування ДПТНЗ "Сарненський професійний аграрний ліцей" відбулася зустріч здобувачів освіти  з 

учасникам АТО,  випускником ліцею, командиром відділення Тернопільської військової частини Сергієм Власюком. 

З великим зацікавленням ліцеїсти слухали розповіді воїна. Вони задавали багато питань про умови «існування» в місцях бойових дій, а головне про те, коли 

закінчиться війна? Випускник ліцею  поділилися враженнями від пережитого, закликав  молодь виховувати патріотизм у серці та вірити у перемогу. В кінці зустрічі 

ліцеїсти висловили подяку воїну за мирне небо над головою та відвагу і самопожертву у боях за цілісність та незалежність нашої держави. 

 

08 грудня 2021 року на базі ліцею проводивсь ІІ (районний) етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з 

інформаційних технологій. Всього змагались тридцять учнів із закладів освіти регіону. Олімпіада проводилась з дотриманням 

усіх протиепідемічних заходів. 

 

09 грудня 2021 року в ліцеї проводились змагання із загальної фізичної підготовки, присвячені Дню Збройних Сил  

України.  В змаганнях брали участь здобувачі освіти дванадцяти навчальних груп. Перемогу здобули: 

  І місце – група №29 електромонтерів з ремонту та 

обслуговування електроустаткування; 

  ІІ місце – група № 14 слюсарів з ремонту колісних 

транспортних засобів; 

  ІІІ місце – група № 153 трактористів-машиністів сільськогосподарського виробництва. 

    Кращі результати показали: 

   - Глєб  Сафронов, здобувач освіти групи №29 електромонтерів з ремонту та обслуговування 

електроустаткування, підтягування - 35 разів; 

   - Євгеній Данильченко, здобувач освіти групи №14 слюсарів з ремонту колісних 

транспортних засобів, підтягування - 28 разів; 

   - Богдан Дячок, здобувач освіти групи №29 електромонтерів з ремонту та обслуговування 

електроустаткування, підтягування - 23 рази. 

   Вітаємо переможців! 
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10 грудня 2021 року в ліцеї викладачем Анатолієм Криловим проведений урок, присвячений 73-ій річниці проголошення Загальної декларації прав людини. 

Під час уроку здобувачі освіти групи № 15 обліковців з реєстрації бухгалтерських даних виступили з повідомленнями, переглянули відеопрезентацію «Права людини», 

відеосюжет «Це не має повторитись!» та матеріали виставки присвячені 73-ій річниці проголошення Загальної декларації прав людини. 

 

16 грудня 2021 року підведено підсумки традиційного щорічного конкурсу на кращий гуртожиток. Метою 

конкурсу є впровадження кращих практик організації побуту, поліпшення умов для проживання молоді та формування 

здорового способу життя. Комісія у складі фахівців департаменту освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації 

аналізувала житлово-побутові умови в учнівських гуртожитках. У категорії «Гуртожиток закладу професійної (професійно-

технічної) освіти, у якому створено найкращі житлово-побутові умови для проживання учнів» І місце виборов колектив 

гуртожитку Державного професійно-технічного навчального закладу «Сарненський професійний аграрний ліцей». 
Заклад нагороджений Грамотою департаменту освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації, кубком та цінними 

подарунками.  

 

17 грудня 2021 року, напередодні Дня Святого Миколая, традиційно, з ініціативи директора ліцею Миколи Морозюка 

та проспілкового комітету при підтримці приватних підприємців міста Сарни, дітям-сиротам, дітям з фізичними вадами та 

дітям, батьки яких є учасниками війни на Сході України, було вручено подарунки. Директор навчального закладу та голова 

комітету профспілки побажали усім мирного неба, міцного здоров'я, щастя, доброї долі, здійснення найсокровенніших мрій. Щоб Святий Миколай завжди оберігав усіх, 

даруючи щастя, радість і надію.  

  

   
  

Директор ліцею Микола Морозюк привітав усіх Миколаїв, працівників ліцею, з наступаючим святом з - 

Днем Святого Миколая наголосивши, що сьогодні кожен з них може бути своєрідним помічником Святого Миколая. 

Ділитися своєю любов’ю, добром та щедрістю душі з ближніми. Побажав усім здоров’я, миру, благополуччя та 

родинного затишку. Щоб Святий Миколай приніс в кожну домівку щастя та тепло, вселив в нас любов, подарував 

віру в чудеса та благословив на добрі справи! 

 

17 грудня 2021 року, у переддень новорічних свят, здобувачі освіти та педагоги ДПТНЗ "Сарненський 

професійний аграрний ліцей", традиційно, відвідали Чудельську спеціальну загальноосвітню школу-інтернат № 2 

Рівненської обласної ради. Привітали вихованців школи-інтернату з наступаючими Новорічними святами та вручили 

подарунки. 
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17 грудня 2021 року в ліцеї підведено підсумки конкурсу композицій “Різдвяні дзвіночки”, в якому брали участь усі навчальні групи ліцею. Кращими 

роботами журі визначило: 

  І місце - композиція «Щасливого Нового року», група №153 трактористів-машиністів сільськогосподарського виробництва (керівники групи – Кушнір Г.О.,  

Цицюра П.С.); 

  ІІ місце - композиція «З Новим роком!», група № 15 слюсарів з ремонту колісних транспортних засобів (керівники групи – Цицюра І.Х., Камзьол В.О.);  

 композиція «З Новим роком!», група № 152 трактористів-машиністів сільськогосподарського виробництва (керівники групи –  Лохвич О.С., Мірковець В.С.); 

  ІІІ місце - композиція «Зимова феєрія», група №15 трактористів-машиністів сільськогосподарського виробництва 

(керівники групи – Бікус А.В., Шапірко В.Б.);  

   композиція «Щасливого Різдва!», група №16 слюсарів з ремонту колісних транспортних засобів (керівники 

групи – Опалько С.А., Белік М. В.).  

Вітаємо переможців!         

 

20 та 21 грудня 2021 року  у  ДПТНЗ "Сарненський професійний аграрний ліцей" проводився фестиваль 

РІЗДВЯНИХ КОЛЯДОК ТА ЩЕДРІВОК серед здобувачів освіти І,ІІ,ІІІ курсів та навчальних груп з однорічним та 

півторичним строком навчання. Фестиваль проводивсь з метою залучення молоді до вивчення та популяризації 

кращих зразків українського народного мистецтва. 

Дякуєм керівникам навчальних груп за підготовку здобувачів освіти до фестивалю.  

 

 

21 грудня 2021 року на базі Навчально-практичного центру Державного професійно-технічного навчального закладу "Сарненський професійний 

аграрний ліцей" відбувся випуск слухачів курсової підготовки за професією тракторист-машиніста сільськогосподарського виробництва, що здавали екзамен на 

посвідчення  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). Економіка регіону поповнилась 60 

кваліфікованими робітниками. 
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24 грудня 2021 року здобувачі освіти групи №26, які навчались за професією «Перукар (перукар - модельєр) здавали Державну кваліфікаційну 

атестацію яка складалася із захисту кваліфікаційних пробних робіт та відповідей на питання екзаменаційних білетів. На початку іспиту майбутніх перукарів 

(перукарів-модельєрів)  із закінченням курсу навчання привітав директор ліцею Микола Морозюк.  Під час іспиту панувала творча атмосфера. Здобувачі освіти 

продемонстрували прийоми роботи перукаря, набуті вміння в наданні перукарських послуг: стрижка, укладання волосся в зачіску. Кожна робота відрізнялась 

індивідуальністю. І це – недивно, адже професія перукаря – це не тільки можливість заробити на життя, а й реалізація свого творчого потенціалу, можливість зробити 

інших людей більш привабливими і навіть щасливими. Вручаючи випускникам Свідоцтва встановлені державою зразка, комісія побажала всім перукарям (перукарям - 

модельєрам) професійних успіхів і натхнення в подальшій професійній діяльності. Підготовку слухачів здійснювали педагоги Панько І.М., Шеруда В.М., Пецькова А.М. 

 

 


