
Топ найефективніших здобутків 2021 року  

ДПТНЗ «Сарненський професійний аграрний ліцей» 

 
1. Відкрито навчально-практичний центр «Центр  новітніх технологій 

сільськогосподарського виробництва з професій «Тракторист-машиніст 

сільськогосподарського виробництва», «Слюсар з ремонту сільськогосподарських 

машин та устаткування» 

 

 

2. Створено та обладнано сучасною технікою навчальний кабінет для дистанційного 

навчання здобувачів освіти ліцею 

 

3. Колектив гуртожитку закладу освіти виборов І місце в щорічному конкурсі на 

кращий учнівський гуртожиток закладів професійної (професійно-технічної) освіти 

Рівненщини.Заклад освіти нагороджений грамотою департаменту освіти і науки 

Рівненської обласної державної адміністрації, кубком та цінними подарунками 



 



4. На навчальному господарстві ліцею зібрано рекордний урожай стратегічно 

важливої, органічної та екологічно чистої культури «ГРЕЧКА» 

 
 

 

5. В ліцеї здійснено найбільший в Рівненській області випуск кваліфікованих 

робітників за професією «Водій автотранспортних засобів» категорій А», «А1», «В», 

«С», «С1» – 656. На базі НПЦ проведено професійно-технічне навчання, 

перепідготовку та підвищення кваліфікації з професії «Тракторист-машиніст 

сільськогосподарського виробництва» в кількості  231 особа. 

 

 
 

 

 

 



6. Працівниками ліцею ефективно проведена профорієнтаційна робота, яка дозволила 

виконати план регіонального замовлення на 2021-2022 навчальний рік в повному 

обсязі. 

 
 

7. Працівниками та здобувачами освіти ДПТНЗ «Сарненський професійний аграрний 

ліцей» проведені виїзнімайстер-класиз професій «Тракторист-машиніст 

сільськогосподарського виробництва», «Слюсар з ремонту колісних транспортних 

засобів», «Водій автотранспортних засобів», «Кравець», «Перукар (Перукар-

модельєр)»по ліцеях Сарненського району. 

 

 



 
 

8. Директор та профспілковий комітет ліцею при підтримці спонсорів надають 

підтримку дітям-сиротам, дітям з особливими освітніми потребами, дітям, батьки 

яких були учасниками бойових дій в Афганістані та захищають кордони України на 

Сході. 

А також здобувачі освіти та колектив працівників закладу освіти регулярно надають 

допомогу вихованцям Чудельським школам-інтернатам №1 та №2; воїнам ООС 

(АТО). 

 

 
 

9. Здобувачі освіти ліцею вибороли перші місця у конкурсах: 

Денис Вакулко - І місце в обласному конкурсі рекламних відеороликів «Моя професія 

найкраща» серед лідерів учнівського самоврядування закладів професійної (професійно-

технічної) освіти; 

Денис Вакулко - І місце в ІІ етапі (обласному) етапі  дистанційного конкурсу читців-

гумористів «Поліські пересмішники»; 



Іван Гамза – І місце у Всеукраїнському конкурсі дітей та учнівської молоді «За нашу 

свободу»; 

Олена Боятюк – переможець Всеукраїнського фестивалю дитячої та юнацької творчості у 

номінації «Образотворче та декоративно-прикладне мистецтво» за роботу «Планета 

видужуй»; 

Мельник Оксана – І місце, номінація «Бісероплетіння» ІІ етапу обласного онлайн-

конкурсу з образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва «Знай і люби свій 

край». 

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. 

Наталія Янок нагороджена Орденом "Берегиня України" за активну життєву 

позицію та сумлінну працю в ім’я розвитку Української держави. 

Колектив ліцею був нагороджений орденом «Гордістьправослав’я» за 

стараннупрацю на славу святійцеркві. 

 

 



  

10.  У 2021 році налагоджено співпраця з ТзОВ «Компанія «Сейм-93», м.Київ для 

проходження виробничої практики здобувачів освіти за програмою підготовки 

«Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування» 

 


