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24 грудня 2021 року ліцей відвідала делегація профосвітян з Хмельниччини. Метою візиту було ознайомлення з 

педагогічним і виробничим досвідом з питань удосконалення професійної підготовки здобувачів освіти, вивчення та 

впровадження у практичну діяльність інноваційних форм роботи. Гості оглянули навчальні кабінети, лабораторії, майстерні, 

побували на навчальному  полігоні, де ознайомились з сучасною технікою навчально-практичного центру «Центр новітніх 

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

«Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування», а також для гостей було проведено майстер-клас на 

новій техніці. 

 

 

05 січня 2022 року в ліцеї проведена державна кваліфікаційна атестація слухачів групи №34 операторів 

комп’ютерного набору. За результатами атестації (практична та теоретична складові), свідоцтва встановленого державного 

зразка, отримали  10 здобувачів освіти.  Комісія відзначила належний рівень підготовки випускників. Із закінченням курсу навчання випускників привітали: голова 

екзаменаційної комісії, директор ліцею Микола Морозюк, заступник директора з НВР Микола Мельникович, менеджер корпорації "Братерство без кордонів - Україна" 

Володимир Хомич. У вітальному слові вони побажали випускникам успішного працевлаштування та не зупинятись на 

досягнутому.  

 

Напередодні Різдва у ДПТНЗ "Сарненський професійний аграрний ліцей" колектив працівників та здобувачів освіти, 

за ініціативи Миколи Морозюка, директора ліцею, провели акцію "Тепло сердець заради миру, заради України" на підтримку 

воїнів, які перебувають на передовій у зоні ООС. Придбали продукти харчування, підготували Різдвяні вітальні листівки та 

футбольний м"яч із зображеннями символів перемоги, які при зустрічі передали начальнику відділу комплектування та призову 

військового комісаріату, голові волонтерської організації "Волонтерський центр "Сарни" Андрію Міхновцю та оператору групи 

зв"язку Андрію Мельнику для відправки на передову. 

 

 

11 січня 2022 року, в закладі  освіти, традиційно, проведені педагогічні читання на тему: «Формування 

життєвих і професійних компетентностей в умовах сучасного інформаційного простору». Метою заходу був 

відкритий обмін досвідом педагогів ліцею щодо формування життєвих та професійних компетентностей 

майбутніх кваліфікованих робітників. 

 

 

21 січня 2022 року в ДПТНЗ «Сарненський професійний аграрний ліцей» проведена державна кваліфікаційна 

атестація 29 слухачів (курсова підготовка), які здобували  професію «Водій автотранспортних засобів категорії 

«В». Атестація складався з теоретичної (тестування з правил дорожнього руху) та практичної частин (практичне водіння 

автомобіля).  Атестація проводивсь з дотриманням санітарно-протиепідемічних норм і правил (проводився температурний 

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

 

 

21 січня 2022 року в ліцеї проведений виховний захід «День соборності України», який підготували та провели здобувачі освіти групи №30 електромонтерів з 

ремонту та обслуговування електроустаткування під керівництвом викладача Миколи Савицького. Метою заходу було формування свідомого громадянина – патріота 

Української держави, активного провідника національної ідеї, представника української національної еліти через набуття молодим людьми національної свідомості, 

активної громадянської позиції, високих моральних якостей, прищеплення поваги до прав людини і громадянина України, Конституції, державної символіки, виховання 

бережливого ставлення до національного багатства країни, мови, культури та традицій. Захід розпочався з виконання  Державного Гімну України. Звучала поезія на тему 



248 

 

соборності, демонструвались фільми: «Шлях до соборності», «Акт злуки».  Звертаючись до здобувачів освіти, Микола Савицький закликав всіх берегти Незалежність і 

Соборність України, адже Ми – це Україна і в єдності наша сила! 

24 січня 2022 року здобувач освіти ліцею Денис Вакулко виборов ІІІ місце У Всеукраїнському конкурсі екскурсоводів музеїв навчальних закладів «Край, в 

якому я живу» (керівник –Тетяна Правник). 

Вітаємо призера конкурсу! 

 

 

28 січня 2022 року в ліцеї проведений виховний захід «29 січня. Битва під Крутами».  Захід підготували та провели 

здобувачі освіти групи №15 трактористів-машиністів сільськогосподарського виробництва під керівництвом викладачів Анелії 

Бікус та Тетяни Правник. Метою  виховної заходу було формування у здобувачів освіти почуття патріотизму до свого народу, 

його історії та героїчного минулого. Хвилиною мовчання присутні вшанували пам’ять загиблих, згадали, як усе починалось. 

Звучали спогади очевидців тих подій, демонструвавсь фільм «29 січня. Битва під Крутами». У заключному  слові  класний 

керівник групи № 15 Тр. Анелія Б ікус зазначила: Крути ввійшли в історію України як символ національної честі. Ті, хто 

загинув під у битві під Крутами, назавжди залишаться у нашій пам’яті, Вони полягли, щоб ми жили у вільній і незалежній 

Українській державі і нехай їхня смерть буде для нас прикладом, як  треба любити Батьківщину.    

 

 

28 січня 2022 року в ДПТНЗ "Сарненський професійний аграрний ліцей" проведена поетапна кваліфікаційна атестація на другий розряд в групі № 14 

електромонтерів з ремонту та обслуговування електроустаткування з однорічним строком навчання. Комісія в складі Морозюка М.П., Савицького М.Д., Сафонова 

М.М. відзначила належний рівень підготовки здобувачів освіти. 

 

 

28 січня 2022 року в ДПТНЗ "Сарненський професійний аграрний ліцей" підведені підсумки конкурсу плакатів 

«Нев’янучий вінок пам’яті Героїв Крут». 

Переможцями стали: 

   І місце – «До збруї, до збруї, стрільці!»,  здобувачі освіти групи №16 трактористів-машиністів сільськогосподарського 

виробництва: Олександр Чунківський, Вадим Рижий;  

  ІІ місце – «Єдина Україна!», здобувачі освіти групи №16 слюсарів з ремонту колісних транспортних засобів: Володимир Кузнець, 

Микита Мосійчук, Олександр Морозюк;  

 ІІІ місце – «29 січня», здобувачі освіти групи №15 трактористів-машиністів сільськогосподарського виробництва: Андрій Крат, 

Олег Максимчук. 

  Вітаємо переможців! 

 

11 лютого 2022 року до Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав в ліцеї проведена відкрита 

виховна година «Час і досі не загоїв рану цей одвічний біль Афганістану», яку підготували та провели здобувачі освіти групи 

№152 трактористів-машиністів сільськогосподарського виробництва під керівництвом педагогів Олександра Лохвича та 

Валентина Мірковця. На заході були присутні працівники ліцею, учасники бойових дій на території інших держав: Володимир 

Омелянович Гаврильчик, Валерій Олександрович Камзьол та Геннадій Григорович Радько. Хвилиною мовчання усі вшанували 

пам'ять загиблих. Здобувачі освіти поклали квіти до меморіальної дошки загиблим випускникам ліцею, воїнам-

інтернаціоналістам: Віктору Євгейчуку, Миколі Велінцю, Сергію Мінчуку та Степану Миланцю. Усі переглянули відео: «До 

річниці виведення військ з Афганістану», «Чорний тюльпан». Звертаючись до присутніх на заході Микола Савицький та 

Андрій Жабчик наголосили: «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!».  
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З 15 по 18 лютого 2022 року на базі ліцею працівниками державного навчального закладу «Рівненський обласний 

навчальний центр підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів АПК» проводились навчання та 

перевірка знань з охорони праці, в яких брали участь і працівники навчального закладу: Петро Боротюк, старший майстер; 

Микола Савицький, голова комітету профспілки ліцею, викладач професійно- теоретичної підготовки електромонтерів; 

Микола Євтушок, викладач правил дорожнього руху та основ безпеки дорожнього руху. Навчання проводиться з метою 

придбання необхідних знань, вмінь застосувати їх на практиці, щоб виключити загрозу безпеці здоров’ю та життю 

співробітників, а також знизити травматизм та запобігти виникненню професійних захворювань. 

 

 

16 лютого 2022 року підведено підсумки конкурсу малюнків «Цей прекрасний дар кохання», до Дня Святого 

Валентина. Переможцями конкурсу стали: 

    1 місце — здобувачі освіти групи № 15 обліковців з реєстрації бухгалтерських даних (куратор групи - Вікторія Шеруда). 

   2 місце — здобувачі освіти групи: №153 трактористів-машиністів сільськогосподарського виробництва (класний керівник групи - Галина Кушнір) та № 15 

трактористів-машиністів сільськогосподарського виробництва (класний керівник - Анелія Бікус). 

   3 місце — здобувачі освіти груп: №13 обліковців з реєстрації бухгалтерських даних (класний керівник групи - Олександр Зелінський), №16 слюсарів з ремонту 

колісних транспортних засобів (класний керівник групи - Сергій Опалько), № 14 слюсарів з ремонту колісних транспортних засобів (класний керівник групи - Петро 

Курачик). 

Вітаємо переможців! 

 

 

16 лютого 2022 року, з нагоди відзначення Дня єднання, працівники та здобувачі освіти ліцею долучилися до участі в урочистому заході, який проводивсь на 

центральній площі міста Сарни, а в навчальному закладі був піднятий Державний Прапор України, усі працівники та здобувачі осв іти виконували Державний Гімн 

України. 

 

 

16 лютого 2022 року директор ліцею Микола Морозюк та голова комітету профспілки Микола Савицький відвідали матір загиблого в республіці 

Афганістан Миколи Велінця, випускника Сарненського сільськогосподарського училища №21, нагородженого орденом Червоної Зірки (посмертно). Вшанували 

пам’ять  героя та визначили коло проблем, у вирішені яких потрібно надати допомогу матері загиблого героя. 16 лютого 2022 року директор ліцею Микола Морозюк 

та голова комітету профспілки Микола Савицький відвідали матір загиблого в республіці Афганістан Миколи Велінця, випускника Сарненського 

сільськогосподарського училища №21, нагородженого орденом Червоної Зірки (посмертно). Вшанували пам’ять  героя та визначили коло проблем, у вирішені яких 

потрібно надати допомогу матері загиблого героя. 

 

 

17 лютого 2022 року в ліцеї для працівників та здобувачів освіти проведено урок  з медіа грамотності з метою 

формування навичок медіа грамотності в епоху інформаційного суспільства. Під час уроку усі ознайомились з 

технологічними відкриттями у галузі телекомунікацій. Було наголошено на те, як розпізнавати корисчну інформацію 

(пізнавальний контент, навчальні ресурси, бази даних, наукові відкриття), нейтральний (розважальний) контент) і формувати 

вміння уникати негативного впливу медіа технологій, маніпуляцій, фейків. Працівники та здобувачі освіти зробили порівняння 

та аналіз репортажів в різних газетах. Переглянули відео презентаціЇ: «Медіаграмотність для освітян», «Хімічна 

медіаграмотність». 
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18 лютого 2022 року у ліцеї проведена відкрита класна година «Ми сотнею пішли на небо», до Дня вшанування Героїв Небесної Сотні, загиблих у боротьбі 

за свободу та цілісність України, яку підготували здобувачі освіти групи № 15 слюсарів з ремонту  колісних транспортних засобів під керівництвом педагогів Івана 

 Цицюри та Валерія Камзьола. Здобувачі освіти виконали Державний Гімн України, декламували поетичні твори патріотичної тематики, переглянули відео «94 дні. 

Євромайдан очима ТСН», «Обличчя майдану», «Мамо, не плач», «Небесна сотня поіменно». Хвилиною мовчання усі вшанували пам'ять загиблих воїнів – героїв. 

 

 

21 лютого 2022 року в ліцеї, відповідно до плану роботи навчального закладу на 2021–2022 навчальний рік, 

проведений  І етап Всеукраїнського конкурсу фахової майстерності серед здобувачів професійної (професійно-технічної) 

освіти з професії кравець. Конкурс складався з теоретичної (відповіді на питання тестів) та практичної частин (пошиття 

жіночого жилету з напіввовняної тканини напівприлеглого силуету 44 розміру). За підсумками двох турів конкурсу 

переможцями стали: 

    І місце – Анастасія Кожухова; 

   ІІ місце – Людмила Кожухова; 

  ІІІ місце – Світлана Жучення. 

Бажаємо Анастасії Кожуховій успіху на обласному конкурсі! 

 

 

22 лютого 2022 року в ліцеї, відповідно до плану роботи навчального закладу на 2021–2022 навчальний рік, 

проведений І етап Всеукраїнського конкурсу фахової майстерності серед здобувачів професійної (професійно-технічної) 

освіти з професії електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування. Конкурс складався з теоретичної 

(відповіді на питання тестів) та практичної частин (складання схеми освітлювальної мережі та схеми керування реверсивним 

двигуном) . За підсумками двох турів конкурсу переможцями стали: 

    І місце – Владислав Хомич, здобувач освіти групи №14 електромонтерів з ремонту та обслуговування електроустаткування; 

   ІІ місце – Микола Сергійчук, здобувач освіти групи №14 електромонтерів з ремонту та обслуговування електроустаткування; 

  ІІІ місце – Костянтин Столяр, здобувач освіти групи №29 електромонтерів з ремонту та обслуговування електроустаткування. 

Бажаємо Владиславу Хомичу успіху на обласному конкурсі! 

 

 

. . . 
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16  березня 2022 року. Сумна звістка прийшла в ДПТНЗ «САРНЕНСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ АГРАРНИЙ ЛІЦЕЙ» - загинув випускник 2000 року ОЛЕКСАНДР 

ЛАБУНСКИЙ, захищаючи нашу ДЕРЖАВУ від агресора, Йому Указом Президента України  № 148/2022 і № 149/2022 присвоєно звання Героя України з удостоєнням 

ордена  «Золота Зірка». 

   ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ! Він завжди буде серед нас. 

   ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ І ВІЧНИЙ ПОКІЙ. 

   Висловлюємо співчуття діткам, жінці, батькам, ВСІМ... 

   Це другий ГЕРОЙ – випускник, який віддав своє життя за наше майбутнє. 

   ДАЙ, БОЖЕ, ЩОБ БУВ ОСТАННІЙ. 
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З 16 по 22 березня 2022 року в ліцеї проведено планове технічне обслуговування сільськогосподарської техніки яку 

перед введенням в експлуатацію потрібно ретельно підготувати і перевірити на справність усіх деталей і систем, переконатися 

в належному стані машин щоб приступити до роботи на навчальному господарстві, посіяти овес та гречку.  

 

 

18 березня 2022 року здобувач освіти ліцею Денис Вакулко брав участь в патріотичному онлайн-заході під 

хештегом «Шевченко нас єднає…». Він виконав твір Великого Кобзаря СОН «У всякого своя доля…». 

 

 

 23 березня 2022 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 тракториста 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 

33 кваліфікованими робітниками. 

 

 

 

25 березня 2021 року. Працівники ліцею, розуміючи важливість надійного тилу для Захисників України, в два рази, в 

порівнянні з минулим роком, збільшили площі посіву зернових. Також в два рази збільшено площі під посів гречки та садіння  

картоплі.  

 

 

12 квітня 2022 року в ліцеї в дистанційному форматі проведена Державна кваліфікаційна атестація в групі №27 перукарів (перукарів-модельєрів), курсова 

підготовка. 14 слухачів успішно захистили кваліфікаційні пробні роботи, продемонстрували свої уміння, навики,  креатив; відповіли на питання екзаменаційних білетів. 

Підготовку слухачів здійснювали педагоги:  Панько І.М., Шеруда В.М., Пецькова А.М. Члени атестаційної комісії впевнені, що знання, вміння та навички, отриманні під 

час навчання в ДПТНЗ «Сарненський професійний аграрний ліцей» допоможуть випускникам у подальшому працевлаштуванні за здобутою професією. Бажаємо 

випускникам стати професіоналами в своїй справі! 

 

 

Квітень 2022 року. В ліцеї працівниками та учнями активно продовжується профорієнтаційна робота. Система цієї роботи включає різні дієві  сучасні 

форми і методи: ми плідно співпрацюємо з управліннями освіти і науки міста та районів,  використовуємо відеофільми про навчальний заклад, відео презентації 

професій,  друковану продукцію. Активно використовуються й засоби масової інформації – ефір радіо «Полісся» на хвилі   106,6 FM, розміщуємо оголошення про набір 

у навчальних закладах, в місцях масового перебування населення, відео про професії - у громадському транспорті. Дієвою формою профорієнтаційної роботи є участь 

наших учнів в профорієнтаційних заходах, вони доводять інформацію про навчальний заклад до кожного населеного пункту, де проживають, розповсюджуючи 

календарики та оголошення. Проводимо День відкритих дверей - куди запрошуються випускники міста і сусідніх районів, їх батьки, викладачі і директори ліцеїв, 

гімназій: презентуємо навчальний заклад,  знайомимо з матеріальною базою ліцею, проводимо майстер-класи. Цікавим заходом є проведення місячника із 

профорієнтації «Вибери свою професію». Важливе місце у профорієнтаційній роботі належить офіційному сайту навчального закладу,  адже він містить інформацію для 

випускників загальноосвітніх навчальних закладів, їх батьків, молоді, незайнятого населення. На сторінках сайту можна відстежити останні новини про заходи, які 

відбулися в освітньому закладі, ознайомитися з його історією, переліком освітніх послуг, навчально-виробничою діяльністю, правилами та обсягами прийому здобувачів 

освіти на 2022-2023 навчальний рік. Інформація про професії, за якими здійснюється підготовка кваліфікованих робітників у закладі, розміщена у групі Facebook.  Ми 
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створили хороші умови для навчання: гарні навчальні кабінети, які забезпечені  сучасними технічними засобами,  гуртожиток, в якому проживають 260 учнів, він має 

все  необхідне для комфортного проживання, (гуртожиток неодноразово ставав переможцем обласного огляду - конкурсу гуртожитків ПТНЗ Рівненської області), 

 організовуємо цікаве дозвілля для учнів. В ліцеї працюють два Навчально-практичні центри з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації з професій: 

«Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва» та «Слюсар з ремонту та обслуговування сільськогосподарських машин та устаткування», які забезпечені 

сучасною сільськогосподарською технікою. Саме  тому випускники загальноосвітніх навчальних закладів виявляють бажання навчатись саме у нас. Судячи із стійкого 

інтересу до нашого навчального закладу з боку абітурієнтів, цілеспрямована профорієнтаційна робота   педагогічного колективу приносить свої вагомі результати. Так у 

минулому навчальному році план регіонального замовлення було перевиконано, додатково набрано групу трактористів-машиністів сільськогосподарського 

виробництва. 

 

 

Тиждень напередодні Великодня. Співробітники нашого ліцею, за сприяння дирекції та профспілкової комітету, привітали з 

прийдешнім світлим днем Воскресіння Христового ветеранів ліцею – людей, які безпосередньо брали участь у розбудові навчального 

закладу. Така акція спрямована на створення позитивного прикладу турботи про людей похилого віку. Адже у цей, непростий для України 

час, кожен, хто може зробити добру справу, не повинен залишатися осторонь. Окрім висловлення глибокої шани нашим ветеранам також 

було вручено продуктові набори. 

Сподіваємось, що традиція турботи та підтримки ветеранів залишаться в нашій культурі не лише на свята, а й у повсякденному 

житті. 

 

 

19 квітня 2021 року,  напередодні Великодніх свят,  у ліцеї проводивсь конкурс "Воскресни, писанко!" (дистанційно) серед 

здобувачів освіти навчальних  груп за номінаціями: "Великодня композиція", "Великодня листівка", "Великодній оберіг". Переможці 

братимуть участь в обласному заочному конкурсі на кращу великодню композицію «ВОСКРЕСНИ, ПИСАНКО» серед учнів закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти. 

 

 

До ВЕЛИЧНОГО СВЯТА ВОСКРЕСІННЯ ХРИСТОВОГО колектив закладу освіти відправив на передову, 

нашим ГЕРОЯМ – захисникам України, продовольчі набори  домашнього виробництва з вірою в те, що вони, споживаючи 

їх, будуть згадувати свою оселю, свою родину, свою сім’ю і розуміти те, що ми за них усіх молимось, ми усіх їх любимо і 

чекаємо, коли повернуться з перемогою до своєї оселі. 

 

 

28 квітня 2022 року у другий день Великодня учнівське самоврядування ДПТНЗ "Сарненський професійний аграрний 

ліцей" з ініціативи та за участю представників управління культури, туризму, молоді та спорту Сарненської міської ради 

продемонстрували творчість "Аквагрим" - майстер клас з малювання на дитячих обличчях. 

 

 

03 травня 2022 року. Після проходження здобувачами освіти  групи № 14 слюсарів з ремонту колісних транспортних засобів, водіїв автотранспортних засобів 

категорії «С» виробничої практики, в ліцеї проведена державна кваліфікаційна атестація на 4 розряд слюсаря з ремонту колісних транспортних засобів в 

вищеназваній групі. Під час державної кваліфікаційної атестації здобувачі освіти відповідали на питання екзаменаційних білетів з використанням плакатів  та 

натуральних зразків та захищали свої дипломні роботи. Атестаційна комісія відзначила належний рівень підготовки здобувачів освіти.  Після завершення державної 

кваліфікаційної атестації усім були вручені документи про освіту державного зразка. 
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04 травня 2022 року  підведено ПІДСУМКИ обласного заочного конкурсу на кращу великодню композицію «ВОСКРЕСНИ, ПИСАНКО!». Учениця групи 

№14 обліковців з реєстрації бухгалтерських даних ліцею Валерія Косачова виборола друге місце у конкурсі (номінація «Великодня  композиція») та нагороджена 

Дипломом Навчально-методичного центру естетичного виховання учнів професійно-технічних навчальних закладів у Рівненській області. Вітаємо призера конкурсу.  

 

 

06 травня 2022 року на базі Навчально-практичного центру «Центр новітніх технологій сільськогосподарського 

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

сільськогосподарських машин та устаткування» Державного професійно-технічного навчального закладу "Сарненський 

професійний аграрний ліцей" відбувся випуск слухачів груп № 41 та № 42 , які навчались за кошти фізичних та юридичних 

осіб  за професією «Тракторист-машиніста сільськогосподарського 

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

частин та проводивсь з дотриманням санітарно-протиепідемічних норм і 

правил (проводився температурний скринінг, використовувались антисептики, 

захисні маски, дотримувалась санітарна дистанція). Економіка регіону 

поповнилась 60-ма кваліфікованими робітниками. 

 

 

09 травня 2022 року, до Дня Європи, в ліцеї проведено онлайн засідання членів євроклубу «Молодь Європи» з 

переглядом презентації «Шлях інтеграції України до Європейського Союзу». Засідання проведено з метою розширення 

знань здобувачів освіти з питань європейської інтеграції України, отримання нової інформації про європейські країни.   

 

 

І знову сумна звістка надійшла в ДПТНЗ «Сарненський професійний аграрний ліцей». Захищаючи Україну, загинув 

випускник  02.08.1976 року народження АНДРІЙ МАТЕУШ, який здобував професію механізатора в закладі освіти у 1993-1996 

роках. 

  

 

  

   ЦАРСВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЮ. ВИСЛОВЛЮЄМО ЩИРІ СПІВЧУТТЯ РОДИНІ ГЕРОЯ. 

ПАМ’ЯТЬ ПРО НЬОГО НАЗАВЖДИ ЗАЛИШИТЬСЯ В МУЗЕЇ ЛІЦЕЮ. МИ ЗАВЖДИ 

ПАМ’ЯТАЄМО НАШИХ ГЕРОЇВ. 
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19 травня 2022 року на навчальному господарстві ліцею працівники закладу завершили посів гречки. Всього її 

посіяно на площі 0,4 га. Високий попит на гречану крупу сприяв збільшенню посіву цієї культури удвічі. І це недивно, адже 

гречка – улюблений і традиційного продукт для більшості із нас.  
 

 
19 травня 2022 року колектив ліцею працював на навчальному господарстві, де на площі 0,4 га висадили різні сорти 

квасолі. Проявили свою любов до праці, рідної землі зберігаючи традиції і досвід минулого в мальовничих орнаментах одягу.  

 

 

19 травня 2022 року в ліцеї у формі онлайн  проведений День відкритих дверей. Це щорічний захід, метою якого є залучення випускників загальноосвітніх 

закладів освіти 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 директора ліцею Миколи Морозюка, який розповів про матеріально-технічну базу навчального 

закладу, важливість здобуття молоддю робітничих професій; відповів на поставлені питання. Учасники онлайн-заходу 

переглянули фільм про ліцей та відеодайджест «Моя професія - найкраща». Для тих, хто завітав до закладу, були проведені 

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

категорії «С», «Кравець» , «Перукар (перукар-модельєр)». День відкритих дверей став цікавим відкриттям для 237 майбутніх 

випускників загальноосвітніх закладів освіти регіону, які приєднались до онлайн заходу і які, сподіваємось, зроблять 

правильний вибір професії та прийдуть до нас на навчання. Вдруге День відкритих  дверей в  ДПТНЗ «Сарненський 

професійний аграрний ліцей» буде проведений  в режимі онлайн 01 червня 2022 року. 
 

 
19 травня 2022 року у День вишиванки усі працівники прийшли до закладу 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, який нині став символом національного супротиву рашистам. Директор ліцею Микола Морозюк привітав усіх з цим 

чудовим святом самобутньої, неповторної, барвистої української культури, яка будить високі патріотичні почуття в серці кожного українця, зазначив, що не за горами 

той день, коли українці зможуть зняти камуфляж і по всій країні вбратися у вишиванки, щоб відсвяткувати перемогу. Побажав усім укріплення української ідентичності 

заради миру і процвітання нашої країни. 
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20 травня 2022 року  в ДПТНЗ «Сарненський професійний аграрний ліцей» проведена державна 

кваліфікаційна атестація в групі №13 обліковців з реєстрації бухгалтерських даних. Опанувавши освітню програму 

здобувачі освіти успішно пройшли кваліфікаційну атестацію по закінчені якої усім були вручені дипломи державного 

зразка про присвоєння професійної кваліфікації. 

 

 
20 травня 2022 року  в ДПТНЗ «Сарненський професійний аграрний ліцей» проведена державна 

кваліфікаційна атестація в групах №256 та№257 слухачів (курсова підготовка), які здобували  професію «Водій 

автотранспортних засобів категорії «В». Атестація складався з теоретичної (тестування з правил дорожнього руху) та 

практичної частин (практичне водіння автомобіля) та проводивсь з дотриманням санітарно-протиепідемічних норм і 

правил (проводився температурний скринінг, 

використовувались антисептики, захисні маски, дотримувалась санітарна дистанція). 

 

 

25 травня 2022 року в ДПТНЗ «Сарненський професійний аграрний ліцей» проведена 

державна кваліфікаційна атестація слухачів (професійно-технічне навчання), які здобували 

професії: "Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів", "Кравець", "Кухар". За 

результатами атестації (практична та теоретична складові),  комісії відзначили належний рівень 

підготовки випускників. Із закінченням курсу навчання випускників привітали: голова екзаменаційної 

комісії, директор ліцею Микола Морозюк, заступник директора з НВР Микола Мельникович, 

менеджер корпорації "Братерство без кордонів - Україна" Володимир Хомич. У вітальному слові вони 

побажали випускникам успішного працевлаштування та не зупинятись на досягнутому. 

 

 
27 травня 2022 року в ДПТНЗ «Сарненський професійний аграрний ліцей» відповідно до навчальних 

планів і програм проведена державна кваліфікаційна 

атестація в групі №3 кравців.  Незважаючи на змішане та 

дистанційне навчання, карантинні обмеження та воєнний стан, здобувачі освіти продемонстрували високі професійні знання та 

вміння. За результатами атестації (захист кваліфікаційних пробних робіт та відповіді на питання екзаменаційних 

білетів),  комісії відзначили високий рівень підготовки випускників. Із закінченням курсу навчання випускників 

привітали: голова екзаменаційної комісії, директор ліцею, Микола Морозюк, заступник директора з НВР Микола 

Мельникович, члени екзаменаційної комісії. У вітальному слові вони побажали випускникам професійного зростання та 

щедрих роботодавців. 

Чекаємо зацікавлену молодь  реалізовувати свої мрії та бажання в Державному професійно-технічному навчальному 

закладі «Сарненський професійний аграрний ліцей», де кожен отримає відчуття приналежності до цікавої творчої професії та 

зможе професійно реалізуватись. 
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30 травня 2022 року в ДПТНЗ «Сарненський професійний аграрний ліцей», відповідно до навчальних планів і 

програм, проведена державна кваліфікаційна атестація в групі №14 електромонтерів з ремонту та обслуговування 

електроустаткування; електромонтерів лінійних споруд електрозв'язку та проводового мовлення. Незважаючи на 

змішане та дистанційне навчання, карантинні обмеження та воєнний стан, 30 здобувачів освіти продемонстрували високі 

професійні знання та вміння. Із закінченням курсу навчання випускників привітав директор ліцею директор ліцею, 

Микола Морозюк. У вітальному слові побажав випускникам професійного зростання та не зупинятись на досягнутому. 

 

 

 
Колектив працівників та випускники ліцею вшанували досвідченого, 

висококваліфікованого працівника, ветерана війни, майстра виробничого 

навчання Юрія Григоровича Цупріяна. За багаторічну, самовіддану працю, 

вагомий вклад у розвиток  закладу освіти, у виховання учнівської молоді йому були вручені Пам’ятна медаль та подяка. 

Директор ліцею Микола Морозюк побажав усім здоров’я, щасливого життя, в якому переважатиме мир та впевненість у 

завтрашньому дні! 

 

 

31 травня 2022 року в ДПТНЗ «Сарненський професійний аграрний ліцей», відповідно до навчальних планів і програм, проведена державна кваліфікаційна 

атестація в групах: №29 електромонтерів з ремонту та обслуговування електроустаткування; електромонтерів лінійних споруд електрозв'язку та проводового 

мовлення, №54 слюсарів з ремонту колісних транспортних засобів, водіїв автотранспортних засобів категорії "С", №152 трактористів-машиністів 

сільськогосподарського виробництва, слюсарів з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування, водіїв автотранспортних засобів категорії"С". Усім 

випускникам які успішно пройшов кваліфікаційну атестацію були вручені дипломи державного зразка. 

 

 

01 червня 2022 року. За підсумками обласного заочного конкурсу драматичних та лялькових колективів «ТАЛАНОВИТА УКРАЇНА», який проводився з 02 по  

31 травня 2022 року серед учнів закладів освіти, драматичний колектив "Балаганчик" ДПТНЗ "Сарненський професійний аграрний ліцей" (керівник – Ольга Белік) 

посів ІІІ місце та нагороджений Дипломом Навчально-методичного центру естетичного виховання учнів професійно-технічних  навчальних закладів у 

Рівненській області. 

Вітаємо призерів конкурсу! 

 

 

01 червня 2022 року в ліцеї у формі онлайн  проведений День відкритих дверей. Це щорічний захід, метою якого є 

залучення випускників загальноосвітніх закладів освіти до вступу в Державний професійно-технічний навчальний заклад 

«Сарненський професійний аграрний ліцей», надання інформації випускникам загальноосвітніх закладів про умови вступу та 

напрямки підготовки кваліфікованих робітників в нашому навчальному закладі. В програмі Дня відкритих дверей: виступ 

директора ліцею Миколи Морозюка, який розповів про матеріально-технічну базу закладу освіти, про важливість здобуття 

молоддю робітничих професій; відповів на поставлені питання. Учасники онлайн- заходу познайомились з навчально-

матеріальною базою закладу освіти, переглянули фільм про ліцей та відеодайджест «Моя професія - найкраща». А для тих, хто 

завітав до закладу, були проведені  майстер - класи з професій «Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва» та 

«Водій автотранспортних засобів» категорії «С», «Перукар (перукар-модельєр)». День відкритих дверей став цікавим 

відкриттям для майбутніх  випускників загальноосвітніх закладів освіти регіону, які приєднались до онлайн – заходу. 

Сподіваємось вони прийдуть до нас на навчання. 
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З 01 червня 2022 року розпочала роботу ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ Державного професійно-технічного 

навчального закладу «Сарненський професійний аграрний ліцей» з набору здобувачів освіти на 2022 -2023  навчальний рік. 

Ми чекаємо абітурієнтів з понеділка по п'ятницю, без перерви на обід, з 08:00 до 17:12 годин. 

 

 
06 червня 2022 року. В рамках профорієнтаційного проєкту «Об’єднані профтехосвітою» проведений 

профорієнтаційний телеміст між ДПТНЗ "Сарненський професійний аграрний ліцей" та Борівським ліцеєм 

Зарічнянської селищної Ради Вараського району.  

    Здобувачі освіти 9-х та 11 -х класів мали можливість поспілкуватись з педагогами, здобувачами освіти ліцею та 

побачити можливості освітнього потенціалу ДПТНЗ "Сарненський професійний аграрний ліцей".  

   Обговорили питання: 

● особливості вступу до закладу освіти; 

● про здобуття професій;  

● про позаурочну зайнятість здобувачів освіти (гурткову роботу та дозвілля); 

● про матеріально-технічне забезпечення освітнього процесу. 

 

 

14 червня 2022 року на базі Навчально-практичного центру «Центр новітніх технологій сільськогосподарського 

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

сільськогосподарських машин та устаткування» Державного професійно-технічного навчального закладу "Сарненський 

професійний аграрний ліцей" відбувся випуск слухачів групи № 43, які навчались за кошти фізичних та юридичних осіб  за 

професією «Тракторист-машиніста сільськогосподарського виробництва категорії «А1». Екзамен складався з теоретичної та 

практичної частин та проводивсь з дотриманням санітарно-протиепідемічних норм і правил (проводився температурний 

скринінг, використовувались антисептики, захисні маски, дотримувалась санітарна дистанція). Економіка регіону поповнилась 

26-ма кваліфікованими робітниками. 
 

 
За підсумками ІІ етапу обласного конкурсу декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва «Знай і люби свій край» 

здобувачі освіти ДПТНЗ "Сарненський професійний аграрний ліцей" стали його призерами: 

   І місце - «Вироби зі шкіри», Харечко Діана; 

   ІІ місце - «Вироби з природних матеріалів», Косачова Валерія;  

   ІІІ місце - «Художнє різьблення по дереву» Піхно Олександр. 

Вітаємо переможців! 

 

 

21 червня 2022 року здобувачка освіти ліцею Анастасія Ігнатюк стала призером обласного огляду-конкурсу української естрадної 

пісні «Юна зірка», зайнявши ІІІ місце з піснею "Проліски", керівник Олещук Лариса. 
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24 червня 2022 року на навчальному господарстві ліцею проведені роботи із заготівлі сіна. Для зменшення витрат 

енергії та механічних втрат сіно заготовляли у пресованому вигляді (тюки). Це дає можливість зручно його перевозити та 

зберігати. Сіно – це цінний компонент раціону, джерело протеїну, енергії, макро- та мікроелементів. Тюковане сіно буде 

реалізовуватись працівникам закладу освіти та населенню. 

 

 

Головною передумовою початку навчального року в ліцеї є безпека та збереження життя учасників освітнього 

процесу. Для організації очного навчання в закладі освіти підготовлені укриття, які, за висновками комісії, є в належному 

технічному, санітарному та протипожежному стані. В них є достатній запас засобів медичної допомоги та 

пожежогасіння; місця для сидіння (лежання); ємності з питною водою (з розрахунку 2 л на добу на одну особу) та технічною водою; контейнери для зберігання 

продуктів харчування; виносні баки для нечистот; резервне штучне освітлення (ліхтарі, свічки), встановлені Wi-Fi пристрої. 

 

 

15 липня 2022 року юні агітатори здорового способу життя, агітбригада "LIFE" ДПТНЗ "Сарненський професійний аграрний ліцей", здобула - ІІ місце в II 

(обласному) етапі Всеукраїнського фестивалю-конкурсу "Молодь обирає здоров'я"! Виступ агітбригади був спрямований на пропагування та роз’яснення переваг 

здорового способу життя, формування безпечної поведінки, збереження власного здоров’я та здоров’я оточуючих. Власне бачення проблеми мало переконуючу силу та 

мотивацію на здоровий спосіб життя. 

Вітаємо призерів фестивалю - конкурсу! 

 

 

05 серпня 2022 року танцювальний колектив ліцею"Самоцвіти" виборов  ІІІ місце  в обласному конкурсі хореографічних колективів "Веселі закаблуки 

2022" у номінації бальний танець, керівник Олещук Лариса. Конкурс проводивсь з метою виявлення, підтримки талановитої учнівської молоді, розвитку та 

популяризації хореографії, Вітаємо призерів конкурсу! Нових творчих натхнень та гарних досягнень! 

 

 

Здобувачі освіти ДПТНЗ "Сарненський професійний аграрний ліцей" стали призерами обласного конкурсу декоративно-ужиткового та образотворчого 

мистецтва «Знай і люби свій край»: 
   І місце - "Вироби зі шкіри", Харечко Діана; 

  ІІ місце - "Вироби з природніх матеріалів", Косачова Валерія; 

 ІІІ місце - "Художнє різьблення по дереву", Піхно Олександр. 

Вітаємо призерів конкурсу! 

 

 

22 серпня 2022 року в ліцеї проведені співбесіди з випускниками закладів освіти, які виявили бажання навчатися 

у ДПТНЗ «Сарненський професійний аграрний ліцей». Найбільше заяв було подано на здобуття професій: «Слюсар з 

ремонту колісних транспортних засобів, водій автотранспортних засобів категорії «С» (три роки навчання); «Тракторист-

машиніст сільськогосподарського виробництва категорії «А1», «А2», «В1», «В2», слюсар з ремонту сільськогосподарських 

машин та устаткування,  водій автотранспортних засобів категорії «С» (півтора роки навчання). Цього року географія 

вступників – Сарненський, Вараський, Рівненський райони Рівненської області та випускники закладів освіти Волинської, 

Житомирської та Харківської областей. Директор ліцею Микола Морозюк зустрівся з батьками вступників, розповів їм про 

ліцей, його навчально-матеріально базу, умови навчання, проживання та відпочинку здобувачів освіти, відповів на питання 

батьків. Списки осіб, рекомендованих до зарахування до державного професійно-технічного навчального закладу 

«Сарненський професійний аграрний ліцей», приймальна комісія оголосить 25 серпня 2022 року».  
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29 серпня 2022 року в ліцеї з нагоди Дня пам’яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, 

суверенітет і територіальну цілісність України проведена акція «Соняхи Незалежності». Учасники акції поклали квіти до 

меморіальної дошки загиблого захисника України, випускника ліцею  Олексія Кондратюка В акції брав участь народний 

депутат України Сергій Євтушок. У великій скорботі і шані усі схилили голови перед світлою пам’яттю героя. Пам’ять про 

наше героїчне сьогодення  є важливим елементом нашої національної свідомості.  

 

 

01 вересня 2022 року в ліцеї в режимі онлайн проведена урочиста лінійка з 

нагоди Дня знань, початку нового 2022-2023 навчального року. Хвилиною мовчання 

усі присутні вшанували пам’ять  захисників України, які загинули в боротьбі за 

незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. За підсумками 2021- 2022 навчального року здобувачам освіти 

ліцею були вручені Грамоти Департаменту освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації, Навчально-

методичного центру естетичного виховання учнів професійно-технічних навчальних закладів у Рівненській області, 

департаменту освіти та науки Рівненської обласної державної адміністрації, Грамоти ліцею. Найтепліші слова вітань та 

побажань прозвучали в адресу першокурсників та всіх здобувачів освіти від директора ліцею Миколи МОРОЗЮКА та голови 

профспілкового комітету Миколи САВИЦЬКОГО. Після закінчення лінійки в усіх навчальних групах був проведений перший 

урок на тему: «Ми українці: честь і слава незламним!» 

 

 

08 вересня 2022 року. До Міжнародного дня грамотності в бібліотеці ліцею Ольга БЕЛІК, бібліотекар, 

провела  для здобувачів освіти першого курсу виховну годину "Грамоти вчиться – завжди знадобиться"!  Під 

час заходу усі переглянули відео «Міжнародний день грамотності» та ознайомились з матеріалами  книжкової 

 виставки «А ви знаєте, що таке «суржик»? 

 

 

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 – здобувачі освіти групи № 17 трактористів – машиністів сільськогосподарського виробництва;  

  ІІ місце – здобувачі освіти групи №15 трактористів – машиністів сільськогосподарського виробництва  та групи 

№ 32 електромонтерів з ремонту та обслуговування електрообладнання;  

 ІІІ місце – здобувачі освіти групи № 154 та № 16 трактористів – машиністів сільськогосподарського виробництва.  

Вітаємо переможців! 

 

 

14 вересня 2022 року. Спортивна команда ліцею брала участь у першому відкритому турнірі з футзалу 

серед ветеранів «50+» присвячений пам’яті директора Сарненської дитячо-юнацької спортивної школи, почесного 

президента футбольного клубу «Маяк», засновника Сарненської КДЮСШ «Колос» Василя Пістоля, який проводивсь у спорт-комплексі «Сарни-Арена». Визначили й 

кращих гравців у номінаціях. Відтак, Михайло Белік, майстер виробничого навчання ліцею став кращим захисником. За підсумком турніру спортивна команда ліцею 

нагороджена Грамотою Сарненської міської ради. 
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За період з 12.09.2022 по 16.09.2022 року ДПТНЗ «Сарненський професійний аграрний ліцей» реалізував для населення Рівненської області 9700 кг. гречаної 

крупи (без ГМО), вирощеної на навчальному господарстві закладу освіти. Більш як 2700 жителів області придбали високоякісний продукт. 

Реалізація гречаної крупи продовжується. 

 

 

20 вересня 2022 року у ДПТНЗ "Сарненський професійний аграрний ліцей" проведена звітно-виборна конференція 

учнівського самоврядування. В конференції брали участь лідери усіх навчальних груп. Під час заходу здобувачі освіти 

презентували свою роботу за 2021-2022 навчальний рік з навчальної та виховної діяльності, дисципліни та порядку, спорту, 

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

обласних заходах. Головою учнівського самоврядування ліцею залишається Денис Вакулко, здобувач освіти групи № 30 

електромонтерів з ремонту та обслуговування електроустаткування; заступником голови – Гарбарчук  Зінаїда, здобувачка 

освіти групи № 14 обліковців, секретарем - Зелінська Софія, здобувачка освіти  № 14 обліковців. Бажаємо учнівському 

самоврядуванню успіхів у роботі. 

 

 

21 вересня 2022 року, у Міжнародний День Миру, здобувачі освіти  ліцею під керівництвом Ольги Белік, бібліотекаря 

та вихователів Людмили Киянко, Ірини Кусковець  провели виховний захід "Україна бажає Миру».  

 

 

21 вересня 2022 року у ліцеї проведений традиційний конкурс "Шукаємо таланти". З великим ентузіазмом студенти змагалися за перемогу у номінаціях 

«Вокал», «Хореографія», «Поезія», «Інструментальне мистецтво», «Декоративно-ужиткове мистецтво», «Оригінальний жанр». 

    Творчий конкурс був насичений різноманітними патріотичними номерами: мелодійними піснями, 

запальними танками, душевними віршами, незвичайним спортивним номером та зворушливою грою на гітарі. 

Перемогу здобули:  

Номінація «Вокал» 

   І місце –  Катерина Панасюк, здобувачка освіти групи № 4 кравців  (пісня з репертуару Христини Соловій 

«Хто, як не ти?»); 

   ІІ місце – Свиридова Марія, Чудинович Дарина «Українська лють», здобувачі освіти групи № 16 діловодів 

(пісня з репертуару Христини Соловій «Хто, як не ти?»); 

   ІІІ місце – Вакулко Денис, здобувач освіти групи № 30 електромонтерів з ремонту та обслуговування 

електроустаткування (пісня з репертуару Андрія Заліска  «Хай буде воля)»; 

   ІІІ місце – Іваненко Дарина, «Коли мине війна» (пісня з репертуару Насті Каменських). 

Номінація «Хореографія» 

   І місце –  колектив «Самоцвіти», композиція «За Україну». 

Номінація «Інструментальне мистецтво» 

   ІІ місце – колектив «Гармоністи», «Віночок українських пісень». 

Номінація «Оригінальний жанр» 

   І місце – Кучинський Віктор, гирьовий спорт. 

Номінація «Декоративно-ужиткове мистецтво» 

   І місце – Іванна Жирун, здобувачка освіти групи № 15 обліковців з реєстрації бухгалтерських даних. 

   ІІ місце - Софія Цимбалюк, здобувачка освіти групи № 15 обліковців з реєстрації бухгалтерських даних. 

   ІІІ місце – Оксана Мельник, здобувачка освіти групи № 14обліковців з реєстрації бухгалтерських даних. 

Дякуємо всім здобувачам освіти, які брали участь у конкурсі та вітаємо переможців! 
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Напередодні Всеукраїнського дня бібліотек, здобувачі освіти першого курсу ліцею побували на екскурсії в Центральній бібліотеці міста Сарни. Допитлива 

молодь отримала відповіді на всі свої питання, адже бібліотека - територія єдності та інформаційного простору. 

 

 

Здобувачі освіти ДПТНЗ "Сарненський професійний аграрний ліцей" вшанували День пам’яті жертв Бабиного Яру – одного з найжахливіших символів 

Голокосту, ознайомились з матеріалами тематичної виставки під назвою «Трагедія Бабиного Яру: біль і пам’ять» та переглянути відео «Пам’яті жертв Бабиного Яру». 

 

 

29 вересня 2022 року ліцеї, до Дня фізичної культури та спорту України та в рамках предметного тижня фізичної культури, проведені змагання з 

гирьового спорту та підтягування. Перемогу здобули: 

Гирьовий спорт 

У ваговій категорії до 60 кг.: 

І місце – Віталій Наливайко, учень групи № 17 трактористів-машиністів сільськогосподарського 

виробництва; 

ІІ місце – Іван Левчак, учень групи № 16 обліковців з реєстрації бухгалтерських даних. 

У ваговій категорії до 65 кг.: 

І місце – Микола Тишков, учень групи № 154 трактористів-машиністів сільськогосподарського 

виробництва; 

ІІ місце – Павло Тарасюк, учень групи № 55 слюсарів з ремонту колісних транспортних засобів; 

ІІІ місце – Дмитро Гречан, учень групи № 17 трактористів-машиністів сільськогосподарського 

виробництва. 

У ваговій категорії до 70 кг.: 

І місце – Іван Круглик, учень групи № 32 електромонтерів з ремонту та обслуговування 

електроустаткування;  

ІІ місце – Ярослав Пінчук, учень групи № 16 трактористів-машиністів сільськогосподарського 

виробництва; 

ІІІ місце – Вадим Рижий, учень групи № 16 трактористів-машиністів сільськогосподарського 

виробництва. 

У ваговій категорії до 75 кг.: 

І місце – Михайло Юсько, учень групи № 15 трактористів-машиністів сільськогосподарського 

виробництва; 

ІІ місце – Олександр Ярута,  учень групи № 55 слюсарів з ремонту колісних транспортних засобів; 

ІІІ місце – Максим Дмитрук, учень групи № 17 слюсарів з ремонту колісних транспортних засобів. 

Підтягування 

І місце – Дмитро Мізинець, учень групи № 154 трактористів-машиністів сільськогосподарського 

виробництва; 

ІІ місце – Владислав Батейко, учень  групи № 154 трактористів-машиністів сільськогосподарського 

виробництва; 

ІІІ місце – Роман Бігун, учень групи № 32 електромонтерів з ремонту та обслуговування електроустаткування. 
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Напередодні Дня працівників освіти члени учнівське самоврядування ДПТНЗ "Сарненський професійний аграрний ліцей" відвідали ветеранів праці, привітали 

їх із професійним святом, вручили цінні подарунки та продовольчі набори.   
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У ДПТНЗ "Сарненський професійний аграрний ліцей" проведений конкурс "Біле грибне королівство" , в 

якому брали участь здобувачі освіти усіх навчальних груп ліцею. Перемогу здобули: 

І місце - група № 15 електромонтерів з ремонту та обслуговування електроустаткування; електромонтерів лінійних 

споруд електрозв’язку та проводового мовлення; 

ІІ місце – група № 17 трактористів-машиністів сільськогосподарського виробництва; слюсарів з ремонту 

сільськогосподарських машин та устаткування; водіїв автотранспортних засобів категорії «С»;  

ІІІ місце - група № 15 трактористів-машиністів сільськогосподарського виробництва; слюсарів з ремонту 

сільськогосподарських машин та устаткування; водіїв автотранспортних засобів категорії «С»; 

Вітаємо переможців 

 

 

   07 жовтня 2022 року в ліцеї, на базі Навчально-практичного центру «Центр новітніх технологій 

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

«Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування», відбувся випуск слухачів груп № 46 та № 47, 

які навчались за кошти фізичних та юридичних осіб  за професією «Тракторист-машиніст сільськогосподарського 

виробництва категорії «А1». Екзамен складався з теоретичної 

 (іспит з правил дорожнього руху) та практичної частин 

(практичне водіння трактора). Екзаменаційна комісія відзначила 

належний рівень  підготовки слухачів педагогами ліцею. Економіка регіону поповнилась 38-ма кваліфікованими 

робітниками. 

 

 

14 жовтня 20220 року у ДПТНЗ "Сарненський професійний аграрний ліцей" до Покрови Пресвятої 

Богородиці, Дня Захисників та Захисниць України, Дня Українського козацтва проведений онлай виховний захід 

«Козацькому роду нема переводу». Хвилиною мовчання вшанували пам’ять випускників закладу освіти: 

Кондратюка Олексія, Лабунського Олександра, Матеуша Андрія, які загинули під час виконання бойових завдань 

із захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України. Директор ліцею Микола Морозюк 

привітав усіх зі святами, висловив вдячність українським воїнам за їх мужність та героїзм, незламний дух та 

патріотизм. У виконанні здобувачів освіти звучала поезія на патріотичну тематику. 

 

 
У кабінеті дистанційного навчання  ліцею, в рамках предметного тижня з іноземної мови, проведений виховний захід -  брейн-ринг "Що? Де? Коли?" 

(What? Where ?When?"). Активну участь в ньому брали здобувачі освіти першого та третього курсів, які були  поділені на команди І курс -"Electricians"(електрики) , 

капітан команди Олександр Довжик; ІІІ курс - "Accountants"(обліковці), капітан команди  Інеса Омелянчук. 

Захід розпочався з тренінгу викладача Дерпач Вікторії Вікторівни «English time». Здобувачі освіти ІІІ курс - "Accountants"(обліковці) здобули перемогу з 

рахунком 19:17.Здобувачі освіти проявили знання з англійської мови, географії та культури. 
 

 
"СТОП БУЛІНГ". У ДПТНЗ "Сарненський професійний аграрний ліцей" практичним психологом Іриною Панько, у кабінеті дистанційного навчання, 

проведено тренінг "Протидія булінгу в учнівському середовищі". Здобувачам освіти  дані корисні поради та правила, як впоратись з булінгом. 
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27 жовтня 2022 року. Відео-журнал "Дивовижні винаходи живої природи", у рамках предметного тижня з математики, підготували та провели у кабінеті 

дистанційного навчання здобувачі освіти групи №15 діловодів; обліковців з реєстрації бухгалтерських даних під керівництвом викладача Тетяни Гриневич. Здобувачі 

освіти переглянули та обговорили сторінки відео журналу: «Людина – цар природи», «Дивовижна флора», «Дивовижна фауна». 

 

 

У ДПТНЗ "Сарненський професійний аграрний ліцей" за участю здобувачів освіти під керівництвом бібліотекара Ольги БЕЛІК проведено виховну годину «А 

пам'ять священна..",  до Дня визволення України від нацистських загарбників". В ході заходу здобувачі освіти вшанували українців, які боролись і перемогли 

нацизм у роки Другої світової війни. 

Дякували тим, хто в тилу самовідданою працею наближав розгром ворога та допомагав піднімати Україну з руїн. Згадували всіх, чиє життя забрала та страшна 

війна. І саме переможна битва за Україну стала вирішальною у розгромі військ гітлерівської Німеччини і її союзників. Ця жахлива сторінка історії України ніколи не 

зітреться з пам’яті українського народу. 
 

 
28 жовтня 2022 року у ДПТНЗ "Сарненський професійний аграрний ліцей" проведено виховну годину на тему: 

«Європейський день проти торгівлі людьми». Практичний психолог Ірина Панько наголосила здобувачам освіти, що торгівля 

людьми – це не міф, це реальність! Через війну Росії проти України зростають ризики торгівлі людьми. Щороку тисячі 

громадян України потерпають від торгівлі людьми. Цей вид злочину за кримінальними прибутками займає третє місце у світі.  

 

 

В ліцеї проведена благодійна акція на підтримку Збройних Сил України «Смілива гривня». Педагоги та здобувачі 

освіти зібрали монети номіналами 10, 50 копійок та 1, 2, 5 і 10 гривень. Це робилось для того, щоб наблизити нашу перемогу 

над російським агресором. Кожен внесок був важливий, адже монети стали ще однією нашою спільною зброєю.  

 

 

Здобувачі освіти ДПТНЗ "Сарненський професійний аграрний ліцей" долучилися до проєкту "Діалоги перемоги", 

що реалізується у партнерстві Міністерства молоді та спорту України та NGO Youth Platform \ ГО "Молодіжна Платформа" за 

підтримки проєкту ПРООН «Громадянське суспільство задля розвитку демократії та прав людини в Україні», який 

фінансується МЗС Данії. Зокрема - у  тренінгу "Участь молодих людей у житті громади". Здобувачі освіти ознайомилися з поняттями що таке "Участь", "Форми 

участі"...обмінялися цікавими ідеями, поділились досвідом, обговорили потреби молоді в громаді. 

 

 

01 листопада 2022 року, до Дня заснування  Європейського Союзу, члени євроклубу «Молодь Європи» під керівництвом бібліотекаря Ольги Белік провели 

інформаційну годину "Знайомтесь - Європейський Союз". Євроклубівці розповіли про Європейський Союз як унікальне утворення, націлене насамперед на ефективну 

регіональну інтеграцію, про загальні стандарти і основні цінності, якість і повагу до прав людини, єдину, монолітну, але гнучка політику, про питання колективної 

безпеки, які роблять єврозону найбільш надійним партнером як для найближчих сусідів, так і для всіх інших країн світу. З нагоди Дня заснування  Європейського Союзу 

в бібліотеці закладу здобувачі освіти ознайомились з матеріалами книжкової виставки «Єдність у різноманітті».  

 

 

02 листопада 2022 року в  ліцеї  проведений брифінг з питань пожежної та мінної безпеки за участю представників Сарненського районного управління 

ГУ ДСНС України у Рівненській області та волонтерів Червоного Хреста Сарненської Районної Організації ТЧХУ, які ознайомили здобувачів освіти з правилами 

пожежної безпеки в опалювальний сезон, про дотримуаннея правил безпеки при виявленні  вибухових пристроїв: мін, вибухівки або підозрілих речей. Здобувачі освіти 

переглянули навчальне відео на дану тематику. 
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    Трофимчук Сергій Васильович народився 21 серпня 1997 року у селі Трубиці, Рівненського району, Рівненської області. Закінчив Великолюбаську ЗОШ І-ІІІ 

ступеня. З 2012 по 2015 рік навчався у ДПТНЗ "Сарненський професійний аграрний ліцей". Лейтенант Збройних сил України, командир розвідувальної групи загинув 30 

жовтня 2022 року захищаючи волю та незалежність України, під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Павлівка Донецької області. 

    Слава Герою та вічна пам’ять вірному сину України! 
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   СУМУЄ ВСЯ УКРАЇНА. 

   СУМУЄ ВСЯ РОДИНА. 

   СУМУЄ ВЕСЬ КОЛЕКТИВ ЛІЦЕЮ. 

   ЗНОВУ НЕПОПРАВИМА ВТРАТА випускника ДПТНЗ «САРНЕНСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ АГРАРНИЙ ЛІЦЕЙ»  

   ПЕТРИК Андрій Вячеславович, народився 24.09.1991 року у місті Костопіль Рівненської області. З 2006 по 2009 рік навчався у ДПТНЗ "Сарненський професійний 

аграрний ліцей". 

   Вірний військовій присязі, у бою за нашу Батьківщину, виявивши стійкість і мужність загинув 25 жовтня 2022 року поблизу населеного пункту Невське Луганської 

області. 

   Слава Герою та вічна пам’ять вірному сину України! 
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03 листопада 2022 року. У ліцеї в рамках предметного тижня з географії у кабінеті дистанційного навчання здобувачами освіти групи №15 діловодів; 

обліковців з реєстрації бухгалтерських даних під керівництвом викладача Лохвича О.С. проведено захід "Країни великої сімки". Метою заходу було пропагування 

географічних знань, поглиблення інтересу до предмета, інтеграція предмета із професійною підготовкою майбутніх кваліфікованих робітників. Здобувачі освіти 

ознайомилися з економічно розвиненими країнами світу (США, Японія, Німеччина, Велика Британія, Франція, Італія, Канада), їх структурою, діяльністю, лідерами та 

порівняльною статистикою; продовжили формування умінь самостійно складати комплексну економіко-географічну характеристику країн Європи. 

 

 

03-04 листопада 2022 року здобувачі освіти ДПТНЗ "Сарненський професійний аграрний ліцей" брали 

участь у тренінгу "Стереотипи, боротьба з ними", який проводився в рамках ініціативи "Зміни сьогодення", 

що реалізується у партнерстві із Міністерством молоді та спорту України та NGO Youth Platform \ ГО "Молодіжна 

Платформа" за підтримки проєкту ПРООН «Громадянське суспільство задля розвитку демократії та прав людини 

в Україні», що фінансується МЗС Данії. 

 

 
04 листопада 2022 року Напередодні Дня української писемності та мови в ліцеї проведений відкритий 

виховний захід «Мово українська, гордосте моя!», який підготували та провели здобувачі освіти групи № 15 

діловодів; обліковців з реєстрації бухгалтерських даних під керівництвом викладача Вікторії Шеруди. Метою 

заходу було: сприяння утвердження статусу української мови як державної, піднесення її престижу, виховання у 

молодого покоління поваги та любові до рідної мови та свого народу. Учасники заходу розповіли про сумну та 

водночас героїчну долю української мови, згадали основні віхи історичного розвитку рідної мови. Звучали поезії 

українських авторів про рідну мову. Здобувачі освіти переглянули відео «9 листопада – День української 

писемності та мови». 

Друзі, говорімо українською, щоб нас побачив світ, побачив її духовні та інтелектуальні надбання! Вчімо 

українську та шануймо її!  

 

 
08 листопада 2022 року. "Невмирущий дух поета, як і раніше, витає над рідною Україною, невмовкаючи лунає його 

віще слово і сіє на народній ниві живе насіння оновлення" (П. Грабовський). В ДПТНЗ "Сарненський професійний аграрний 

ліцей" проведено І етап ХІІІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені 

Тараса Шевченка. Метою конкурсу є: вшанування творчої спадщини Тараса Григоровича Шевченка; виявлення творчо 

обдарованої молоді, виховання у молодого покоління поваги до мови і традицій свого народу.  

Організувала проведення конкурсу викладач української мови  Артюх Оксана. 

Переможець конкурсу братиме участь в обласному його етапі. 
 

 
08 листопада 2022 року. "Як уникнути насилля в учнівському середовищі?" практичним психологом ліцею Іриною 

Панько для здобувачів освіти проведений виховний захід за участю Олени Кіркової - інспектора з ювенальної привенції сектору привенції Сарненського відділу 

поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області. 
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08 листопада 2022 року. Здобувачі освіти ДПТНЗ "Сарненський професійний аграрний ліцей" побували з  екскурсією у Сарненській центральній районній 

бібліотеці де  ознайомилися з історією української мови, цікавими виданнями  українських письменників та діячів  культури про мову; стали учасниками конкурсів та 

вікторин, декламували вірші щирою, рідною, барвистою українською мовою.  «Бринить, співає наша мова, чарує, тішить і п’янить …» 

 

 

09 листопада 2022 року. У бібліотеці  ДПТНЗ "Сарненський професійний аграрний ліцей" за участю здобувачів освіти відбулася інтелектуальна гра – конкурс 

знавців української мови "Мово українська, мово солов'їна". Захід підготували: бібліотекар Ольга Белік, вихователі Ірини Кусковець, Людмила Киянко. 

 

 

10 листопада 2022 року в ліцеї проведено засідання Ради учнівського самоврядування (голова Ради учнівського самоврядування – Денис Вакулко). Були 

розглянуті наступні питання: 

1. Про підготовку конкурсу до Дня Гідності. 

2. Про проведення конкурсу «Здоровим бути модно». 

3. Про проведення  свята «День студента» в ліцеї. 

4. Про проведення Дня толерантності в закладі освіти. 

5. Проведення інтерв’ю на тему «Молодіжний хаб». 

6. Про проведення акції «Чисте довкілля!» 
 

 
За підсумками обласного конкурсу «Мій талант» серед учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти призерами стали здобувачі освіти ліцею: 

у номінації «Вокальне мистецтво»  

І місце - дует «КРАЯНОЧКА», керівник – Лариса Олещук; 

у номінації «Бісероплетіння, вишивка бісером»  

ІІІ місце - учасники клубу за інтересами «Вишиванка», керівник - Ніна Болкуневич.   

    Метою конкурсу було виявлення, підтримка обдарованої учнівської молоді та створення сприятливих умов для реалізації її творчого потенціалу. 

Вітаємо  призерів конкурсу! 
 

 
14 листопада 2022 року в рамках предметного тижня з історії в кабінеті для дистанційного навчання 

ліцею проведений виховний захід «Українці в Другій світовій війні», присвячений 78-ій річниці звільнення 

України від нацизму. Під час заходу, у виконання здобувачів освіти, звучала поезія українських авторів про Другу 

світову війну та звільнення України від фашистських загарбників, демонструвалось відео: «Визволення  Києва», 

«Визволення Рівного», «Букринський плацдарм». Захід підготували та провели здобувачі освіти навчальних  груп: 

№15 діловодів; обліковців з реєстрації бухгалтерських даних; № 17 трактористів-машиністів 

сільськогосподарського виробництва, слюсарів з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування. водіїв 

автотранспортних засобів категорії «С»; №30 електромонтерів з ремонту та обслуговування електроустаткування, 

електромонтерів лінійних споруд електрозв’язку та проводового мовлення під керівництвом викладача Анатолія 

Крилова.  
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17 листопада 2022 року в ліцеї пройшов День учнівського самоврядування. Старт його підготовці дало спільне 

рішення між адміністрацією та Радою учнівського самоврядування. Активні здобувачі освіти готували та проводили уроки 

теоретичного та виробничого навчання, виконували обов’язки директора, секретаря, бухгалтера, практичного психолога, 

методиста, бібліотекаря, вихователів. Проводились індивідуальні бесіди із здобувачами освіти, рейди-перевірки кімнат в 

гуртожитку, конкурси, змагання, привітання з днем народження  працівників. Після закінчення уроків відбулось спільне 

засідання учасників самоврядування та адміністрації закладу освіти, на якому були проаналізовані результати дня. 

Проведення Дня самоврядування в ліцеї стало традицією, процесом навчання жити в демократичному суспільстві, 

школою формування громадянської зрілості молоді.  

 

 

18 листопада 2022 року. З нагоди Дня працівників сільського господарства в ліцеї проведені урочистості. 

Відповідно до наказу № 207 від 16 листопада 2022 року директора закладу освіти Миколи Морозюка  були відзначені 

працівники ліцею, які зробили вагомий особистий внесок в збирання врожаю 2022 року. В цей же день для здобувачів освіти 

проведений виховний захід «Хвала рукам, що пахнуть хлібом!». Під час заходу здобувачі освіти групи № 4 кравців (керівники 

групи – Ніна Болкуневич, Анастасія Пецькова) розповіли про нелегку працю хлібороба, про роль хліба в житті людини та 

привітали працівників ліцею зі святом. 

Хвала мозолястим рукам працівників, які знають справжню ціну хлібу! Лише завдяки наполегливій праці та умілому 

господарюванню у кожній українській оселі є і хліб, і до хліба. 

Нехай щедро родять ниви, хай буде мирне небо, завжди світить сонце, а в кожному домі будуть добро та злагода! 

 

 

  18 листопада 2022 року у ліцеї проводились ЗАГАЛЬНІ БАТЬКІВСЬКІ ЗБОРИ (онлайн-режим) для 

батьків, діти  яких навчаються на першому курсі. На зборах були розглянуті наступні питання:  

1. Про роботу закладу освіти та завдання на 2022-2023 навчальний рік      (Микола Морозюк, директор ліцею); 

2. Про професійну підготовку здобувачів освіти у навчальному закладі (Ольга Нестерчук, заступник директора з 

навчально-виробничої роботи); 

3. Про організацію навчання та виховання здобувачів освіти у ліцеї (Тетяна Власюк, заступник директора з 

навчально-виховної роботи); 

4. Психологічна підтримка учасників освітнього процесу (Ірина Панько, практичний психолог); 

5. Про поновлення складу батьківського комітету (Тетяна Власюк,  заступник директора з навчально-виховної 

роботи).  

   В цей же день збори продовжились в навчальних групах,  де розглядались питання: 

1. Про проходження здобувачами освіти виробничої практики. 

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

3. Про поведінку здобувачів освіти. 

4. Про проживання здобувачів освіти в гуртожитку. 

 

 

18 листопада 2022 року в ліцеї проведена відкрита виховна година «Хто вмирає в боротьбі – в серцях живе повіки», присвячена вшануванню патріотизму і 

мужності громадян, які восени 2004 та у листопаді 2014 років постали на захист демократичних цінностей, прав і свобод людини.  Виховну годину підготували та 

провели здобувачі освіти групи № 23 електромонтерів з ремонту та обслуговування електроустаткування під керівництвом викладача Петра Курачика. Під час заходу 

присутні ознайомились із причинами Революції Гідності та хронологією подій на Майдані, переглянули відео: «Хронологія подій на Майдані», «Революція. Тернопіль 



272 

 

2014 рік», «Ірина Ткачук, Разом і до кінця». Хвилиною мовчання вшанували пам’ять загиблих учасників Майдану, воїнів АТО/ООС та тих, хто  загинув унаслідок 

 збройної  агресії  Російської  Федерації  проти України. 

 

 

21 листопада 2022 року у ДПТНЗ "Сарненський професійний аграрний ліцей" підведено підсумки конкурсу малюнків «За свободу! За Україну»,  до ДНЯ 

ГІДНОСТІ ТА СВОБОДИ.  

Перемогу здобули:  

І місце - "Якщо у свободи є ім"я", Мотрій Юлія, здобувачка освіти групи №14 діловодів; обліковців з реєстрації 

бухгалтерських даних; 

ІІ місце - "За нашу свободу", Мельник Роман, здобувач освіти групи №16 трактористів-машиністів 

сільськогосподарського виробництва; слюсарів з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування; водіїв 

автотранспортних засобів категорії «С»;  

ІІ місце - "Герої не вмирають", здобувач освіти групи №17 слюсарів з ремонту колісних транспортних засобів; водіїв 

автотранспортних засобів категорії «С». 

ІІІ місце - "З Днем Гідності та Свободи", Пиліпака Олександр, Остапович Кирило, здобувачі  освіти групи №17 

трактористів-машиністів сільськогосподарського виробництва; слюсарів з ремонту сільськогосподарських машин та 

устаткування; водіїв автотранспортних засобів категорії «С»; 

ІІІ місце - "Вільні творять майбутнє", Хомич Микола, здобувач освіти групи №15 електромонтерів з ремонту та 

обслуговування електроустаткування; електромонтерів лінійних споруд телефонного зв’язку та проводового мовлення. 

Вітаємо переможців! 

 

 
22 листопада 2022 року в ліцеї, на базі Навчально-практичного центру «Центр новітніх технологій 

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

з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування», відбувся випуск слухачів групи № 48, які навчались за кошти 

фізичних та юридичних осіб  за професією «Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва категорії 

«А1». Екзамен складався з теоретичної  (іспит з правил дорожнього руху) та практичної частин (практичне водіння трактора). 

Екзаменаційна комісія відзначила належний рівень  підготовки слухачів педагогами ліцею. Економіка регіону поповнилась 30-

ма кваліфікованими робітниками. 

 

 
23 листопада 2022 року у ДПТНЗ "Сарненський професійний аграрний ліцей" проведена інформаційна година на тему "Толерантність - головна риса 

європейської спільноти". Під час заходу здобувачі освіти проявили риси толерантності, сформували правильне уявлення про толерантну поведінку людини; виявляли 

почуття поваги один до одного, до звичаїв, традицій і культури різних народів; удосконалювали  комунікативну культуру спілкування. 

 

 

Колектив ДПТНЗ "Сарненський професійний аграрний ліцей" з поставленим завданням Президента України Володимира Зеленського та голови Рівненської 

військової державної адміністрації Віталія Коваля щодо забезпечення населення України продуктами харчування успішно справився та планує збільшення обсягів 

вирощування сільськогосподарської продукції у 2023 році. 
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 З 24 по 25 листопада 2022 року в ліцеї проведені заходи в рамках предметного тижня з громадянської освіти, основи трудового законодавства. Під час 

заходів здобувачі освіти брали участь у брейн-рингу «Конвенція ООН з прав дитини»; ознайомились з матеріалами фотовиставок: «Голодомор 1932-1933 років»; «Права 

людини»; переглянули відеосюжети: «Великий злам» (про голодомор 1932-1933 років в Україні), «Голод в КНР» (про великий голод в Китаї часів Мао Цзедуна), бесіда 

«Праця неповнолітніх». Заходи готували та проводили із здобувачами освіти викладачі: Анатолій Крилов, Анатолій Гнітецький, Вікторія Шеруда. 

 

 

24 листопада 2022 року. Методист закладу освіти Анатолій Гнітецький, за представленням ДПТНЗ « Сарненський 

професійний аграрний ліцей», нагороджений відзнакою «ЗА ВІДДАНІСЬ СПРАВІ» Всеукраїнського об’єднання «КРАЇНА».  

 

 

30 листопада 2022 року.  Дует ліцею «Краяночка» (керівник -  Лариса Олещук) виборов ІІІ місце в обласному 

конкурсі патріотичної пісні «Поліська Січ» (номінація «Ансамблі») за виконання пісні «Українська лють» з репертуару 

Христини Соловій.  Дует нагороджений Дипломом НМЦ естетичного виховання учнів професійно-технічних навчальних 

закладів у Рівненській області. 

Вітаємо призерів конкурсу та бажаєм подальших творчих успіхів! 

 

 

30 листопада 2022 року в ліцеї проведена інформаційна година до Міжнародного дня боротьби з насильством проти жінок в рамках міжнародної 

інформаційної компанії «16 днів проти насильства» «Ні насиллю». Під час заходу Ірина Панько, викладач, розповіла здобувачам освіти про ратифіковану Україною 

Стамбульську конвенцію (Конвенцію Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з  цими явищами), про Меморандум 

та план його реалізації які сприяють розслідуванню воєнних злочинів РФ проти українців, особливо жінок і дівчат; про 

гендерну політику держави. 

 

 

01 грудня 2022 року. За результатами проекту «Міжнародний вокальний конкурс «Золотий  голос Всесвіту» 

здобувачка освіти ліцею Анастасія Ігнатюк, учасниця зразкового вокального ансамблю «Краяночка», стала лауреатом 

першого ступеня в номінації «Естрадний вокал» за виконання пісні Люсі Кави «Незламна». 

Вітаємо Анастасію з перемогою в міжнародному конкурсі та бажаємо подальших творчих успіхів. 

 

 

01 грудня 2022 року здобувачі освіти ДПТНЗ "Сарненський професійний аграрний ліцей" відвідали Сарненську 

центральну бібліотеку, ознайомилися з літературою, яка експонується на виставці-інсталяції «Український Сократ». 

Переглянули відео-презентацію про життя та творчість Григорія Сковороди, дізнались багато нового про видатного філософа 

та мали змогу перевірити свої знання відповівши на запитання вікторини. 

 

 

02 грудня 2022 року. Здобувач освіти ліцею Денис Вакулко став переможцем обласного огляду – конкурсу «Поліські 

пересмішники» серед закладів професійної (професійно-технічної) освіти у ІІ віковій категорії.  На конкурсі він декламував 

гумореску Павла Глазового «Руськомовний депутат», проявив оригінальність та виконавську культуру. Підготувала здобувача 

освіти до конкурсу викладач української літератури Тетяна Власюк. Конкурс проводись з метою виявлення та підтримки 

талановитої молоді, популяризації художнього слова, розвитку кращих традицій українського гумору.  
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02 грудня 2022 року  Напередодні  Міжнародного Дня людей з інвалідністю дирекція та профспілковий комітет привітали здобувачів освіти даної категорії з 

цим днем. Побажали їм бути соціально активними і життєствердними людьми, які втілюють в 

реальність плани та задуми, вручили їм солодкі подарунки. 

 

 

02 грудня 2022 року здобувачі освіти відвідали  8 Державну пожежно-рятувальну 

частину міста Сарни.  Під час екскурсії мали змогу ознайомитися з правилами пожежної безпеки, 

розширити уявлення про роботу пожежників, про способи гасіння пожеж та транспорт спеціального 

призначення.  

Начальник караулу ДПРЧ-8 Бриж Артем Леонідович розповів, як оперативно-рятувальні 

загони реагують на сигнал тривоги, як від їх швидкості і злагоджених дій залежить життя людей, як 

працює та чи інша техніка, звернув увагу здобувачів освіти  на  причини  виникнення пожеж та їх 

запобігання, розповів як правильно діяти у разі пожежі, а також відповів на запитання здобувачів 

освіти. Найбільше ліцеїстам запам’яталися відвідини гаража з технікою та устаткуванням. Вони 

фотографувались поруч з технікою та мали змогу роздивитись костюми, в яких працюють пожежні.  

Дякуємо співробітникам пожежно-рятувальної частини  за захоплюючу та пізнавальну 

екскурсію! 

  

 

Феноменальним явищем в історії української культури стала творчість Григорія Савича Сковороди. Те, що залишив він нам у спадок, - це цілюще, життєдайне 

джерело, з якого черпатимуть наснагу ще сотні поколінь. З метою наближення українського філософа до нашого часу через визначення актуальності та цінності його 

спадщини у ДПТНЗ "Сарненський професійний аграрний ліцей" було проведено годину спілкування присвячену 300-річчю від дня народження Григорія Сковороди, 

під керівництвом Артюх Оксани Павлівни. Літературні твори Григорія Сковороди відзначені щирим патріотизмом, любов'ю до Батьківщини та її історії. На українській 

землі завжди житиме в серцях вдячних правнуків легендарний філософ, наша гордість і слава - Григорій Сковорода.  

 

 

06 грудня 2022 року у ліцеї проведений виховний захід присвячений Дню Збройних Сил України. Хвилиною 

мовчання вшанували пам’ять випускників закладу освіти: Кондратюка Олексія, Лабунського Олександра, Матеуша Андрія, 

 Трофимчука Сергія, які загинули під час виконання бойових завдань із захисту державного суверенітету та територіальної 

цілісності України від російської агресії. У пам'яті сьогоднішніх і майбутніх 

нащадків назавжди збережуться подвиги і багатьох поколінь воїнів-захисників, 

їх безмежна відданість і любов до рідної землі, мужність та героїзм. Під час 

заходу звучали: поезія, пісні, що звеличують велич Збройних Сил України та 

демонструвався документальний фільм «Армія України». 

 

 

 

06 грудня 022 року. До Дня Збройних Сил України в ДПТНЗ «Сарненський професійний аграрний ліцей» 

проведена товариська зустріч з волейболу з командою Національної Гвардії України. Тільки п’ята гра виявила 

переможця -  команду Національної Гвардії України. 

Зі святом – Днем Збройних Сил України, наші Герої! 

Слава Україні! 

Героям Слава! 
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06 грудня 2022 року у бібліотеці ДПТНЗ "Сарненський професійний аграрний ліцей" для здобувачів освіти 

проведений виховний захід за участю місцевого волонтера Олексія Яковича Круглика, який розповів про солдатські будні, 

про дружбу і допомогу, про небезпеку і смерть. Здобувачі освіти переконалися в тому, що незалежно від віку та маючи 

бажання, можна бути патріотом і захисником своєї країни. 

 

 

07 грудня 2022 року у ДПТНЗ "Сарненський професійний аграрний ліцей" до Дня української хустки проведений 

флешмоб "Зроби фото з хусткою". Працівники та дівчата ліцею прикрасили себе автентичним аксесуаром та 

продемонстрували багатовікову красу української жінки. Захід проведений з метою збереження та відновлення українських 

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

 

 
08 грудня 2022 року у ліцеї за участю здобувачів освіти  груп №15 обліковців та №4 кравців, під керівництвом 

медичного працівника Вікторії Міркевич, проведено лекцію на тему: "Кровотечі. Види кровотеч, їх ознаки. Надання 

невідкладної долікарської допомоги при кровотечах". Здобувачі освіти навчилися надавати невідкладну допомогу при 

кожному виді кровотеч, відпрацювали техніку накладення джгута та тиснучої пов'язки. 

 

 

12 грудня 2022 року. "Андріївські вечорниці  "Ой, Андрію, Андрію, маю на тебе надію!", у ліцеї, за участю здобувачів 

освіти під керівництвом бібліотекаря Ольги БЕЛІК та вихователя Людмили КИЯНКО, проведений виховний захід до свята 

Андрія Первозванного. Здобувачі освіти відтворили обряд проведення вечорниць, показали красу українських традицій, 

співали українські народні пісні, ліпили вареники, проводили ритуали ворожіння. 

Забавою на святі було дострибнути із зав’язаними очима до Калити. 
 

 
14 грудня 2022року. Спортивна команда ліцею з настільного тенісу (юнаки) виборола І місце в 

обласних змаганнях з цього виду спорту серед учнівської молоді навчальних закладів професійної (професійно-

технічної) освіти Рівненської  області 2022-2023 навчального року та нагороджена Дипломом Рівненського 

обласного відділення комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України. Вітаємо 

переможців обласних змагань з перемогою! 

 

 
14 грудня 2022 року у ДПТНЗ "Сарненський професійний аграрний ліцей" підведено підсумки  конкурсу 

малюнків "Ми обираємо здоровий спосіб життя", в якому брали участь здобувачі освіти усіх навчальних груп. 

Перемогу здобули: 

І місце - "Ми за здоровий спосіб життя", малюнок Олександра Пиліпаки та Кирила Остаповича, група 

№17 трактористів-машиністів сільськогосподарського виробництва; слюсарів з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування; водіїв автотранспортних засобів 

категорії «С»; 

ІІ місце - "Тобі обирати", малюнок Вікторії  Шерстюк та Василини Гольонко, група №4 кравців; 

ІІІ місце - "Ми за здоров’я", малюнок Івана Пацьоли, група №14 діловодів, обліковців з реєстрації бухгалтерських даних; "Ми за здоровий спосіб життя", 

малюнок Юлії Ковпак, група №15 діловодів, обліковців з реєстрації бухгалтерських даних. 
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15 грудня 2022 року у ДПТНЗ "Сарненський професійний агарний ліцей" до Дня 

вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС проведений шаховий 

турнір, у якому брали участь здобувачі освіти навчальних груп. Перемогу в турнірі виборов Піхно 

Олександр, здобувач освіти групи №30 електромонтерів з ремонту та обслуговування 

електрообладнання; електромонтерів лінійних споруд телефонного зв’язку та проводового мовлення. 

Вітаємо переможця шахового турніру! 

 

 

У рамках проекту "Щедрий вівторок" члени учнівського самоврядування, на передодні Дня 

Святого Миколая, підготували для захисників та захисниць України солодощі, продукти харчування, 

засоби гігієни, які відправили на фронт, а колектив закладу долучився до збору коштів для 

придбання військовим тепловізора. 

 

  

У рамках проекту "Щедрий вівторок" члени учнівського самоврядування на передодні Дня Святого Миколая відвідали КЗ "Чудельська спеціальна школа №1 І-ІІ 

ст". Зустрілися з вихованцями закладу, вручили їм новорічні подарунки та побажали веселих 

різдвяних свят. 

 

 

16 грудня 2022 року у ДПТНЗ "Сарненський професійний аграрний ліцей" до Дня Святого 

Миколая та Різдва Христового проводився фестиваль-конкурс РІЗДВЯНИХ КОЛЯДОК ТА 

ЩЕДРІВОК серед здобувачів освіти І,ІІ,ІІІ курсів та навчальних груп з півторарічним строком 

навчання. Учасників фестивалю зі святами: днем Святого Миколая та  Різдва Христового привітав 

директор ліцею Микола Морозюк, побажав усім здоров’я, миру і Божої благодаті. Колядки, щедрівки 

лунали в ці дні особливо урочисто. Вражала їх різноманітність, радувало розмаїття мелодій і щирих 

віншувань. Родзинкою фестивалю-конкурсу був виступ педагогів ліцею. Всім учасникам фестивалю 

були вручені солодкі подарунки від дирекції та Комітету профспілки. Захід проводивсь з метою 

залучення молоді до вивчення та популяризації кращих зразків українського народного мистецтва. 

Дякуєм керівникам навчальних груп за підготовку 

здобувачів освіти до фестивалю-конкурсу. Результати 

фестивалю-конкурсу будуть оголошені 19 грудня, в день 

Святого Миколая.  

  

 

19 грудня 2022 року, в День Святого Миколая, традиційно, з ініціативи директора ліцею Миколи Морозюка та 

профспілкового комітету при підтримці приватних підприємців регіону, дітям-сиротам, дітям з обмеженими 

можливостями та дітям, батьки яких є учасниками бойових дій  у війні з російським агресором, було вручено подарунки. 

Директор навчального закладу та голова комітету профспілки побажали усім мирного неба, міцного здоров'я, доброї долі, 

здійснення найсокровенніших мрій. Щоб Святий Миколай завжди оберігав усіх, даруючи щастя, радість і надію. 
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22 грудня 2022 року. "Доброчесність і справедливість - дорожчі за золото", виховну годину на цю тему 

провела для  здобувачів освіти практичний психолог Ірина Панько. На прикладі життєвих ситуацій вихованці 

ознайомилися із поняттями "доброчесність", "інтелектуальна власність", "крадіжка інтелектуальної власності"; 

обговорили наслідки (не)доброчесної поведінки, принципи доброчесності. 

 

 

 

За підсумками обласного конкурсу робіт юних фотоаматорів "Моя Україно!" 

здобувачі освіти ліцею стали призерами  у номінаціях:  

- "Макрофотографія" - ІІ місце, Криницька Тетяна; 

- "Натюрморт" – ІІІ місце, Ковлева Анна; 

- "Флора" -  ІІ місце, Піхно Олександр. 

Вітаємо призерів конкурсу!  

 

 

 

За підсумками обласного конкурсу рекламних відеороликів "Моя професія 

найкраща" Фрідріх Тімур, здобувач освіти групи №17 слюсарів з ремонту колісних 

транспортних засобів, виборов ІІІ місце. 
Вітаємо призера обласного конкурсу! 

 

 

 

30 грудня 2022 року в ДПТНЗ "САРНЕНСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ АГРАРНИЙ ЛІЦЕЙ" завітав Добриднік 

Микола, голова САРНЕНСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ТОВАРИСТВА ЧЕРВОНОГО ХРЕСТА УКРАЇНИ  зі смаколиками для 

діток-сиріт та дітей з обмеженими можливостями. 
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