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Інформація про проведення заходів 

з національно-патріотичного виховання 
Зустріч з добровольцями АТО 

«Я — громадянин і патріот 

держави» 

У вересні місяці в актовій 

залі ліцею була організована 

зустріч з нашими земляками, 

добровольцями, які повернулися 

із зони АТО: Власюком Сергієм, 

Параницею Миколою, Гомонцем 

Валерієм, Полтаріним Русланом.  

Молоді воїни розповіли 

про своє перебування на Сході, поділилися спогадами та враженнями від 

незламності духу українського народу. Головний месидж, переданий 

учасниками війни — лише 

ми усі разом спільними 

зусиллями можемо 

протистояти зовнішній 

агресії збоку Росії. 

Затамувавши подих учні 

слухали реальні, 

невигадані історії. 

Подякували добровольцям 

за цікаві розповіді та 

висловили слова щирої 

вдячності воїнам, які 

перебувають в зоні АТО і виборюють незалежність та цілісність нашої 

держави та  вручили добровольцям подарунки —обереги, що будуть 

зігрівати та оберігати їхні серця.  
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 Сучасна  молодь не лише знає свою історію, але й сьогодні творить 

її. Наші гості не набагато старші за наших учнів, а вже встигли побувати 

на війні та побачити смерть. Це люди сильної волі, міцного характеру 

впевнені в собі патріоти України. Саме такими хочеться бачити наших 

учнів і саме про таку сильну і незалежну  Україну мріє кожен  із нас. 

Урок мужності до Дня 

захисника України на тему : 

«Хто, якщо не ми?» 

З метою відродження духовних 

цінностей українського народу, 

військово патріотичного 

виховання молоді, виховання 

любові до Батьківщини  

проведений урок мужності за участі 

учасників бойових дій зони АТО. 

 Учні першого курсу під керівництвом бібліотекаря ліцею 

підготували для гостей літературно-музичну композицію.  
 “Хай же квітне Україна- 

 Світла, суверенна. 

 В славі, мудрості і міці 

 На всі часи, на всі віки”. 

Стенди «Небесна сотня», «Наші воїни АТО» 

Майже 4 роки  виповнилося подіям на Майдані, що ввійшли в 

новітню історію України, як Революція Гідності та Свободи. Учні у 

співпраці з вихователями ліцею оформили стенди з символічною назвою 

«Небесна сотня», “Наші воїни АТО”.  Це наочне нагадування учням про 

криваві події Майдану, про загиблу Небесну Сотню. 
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Наші Герої 

Війна на сході України майже щоденно забирає життя її 

Захисників, її Героїв. Сумна звістка прийшла і до нашого навчального 

закладу - у п’ятницю 17 березня 2017 року під 

м. Маріуполь Донецької області, у зоні 

проведення АТО, під час виконання бойового 

завдання внаслідок розриву міни загинув наш 

випускник, матрос Олексій Кондратюк. 

У 2012 році закінчив навчання в ліцеї, він 

здобув професію «Тракторист-машиніст 

сільськогосподарського виробництва; слюсар з 

ремонту сільськогосподарських машин та 

устаткування», а в травні 2016 року був 

призваний Костопільським РВК на військову 

службу за контрактом. Олексію був лише 21 

рік. В нього залишилися батьки, брат, дружина 

та дворічний син. Учнівське самоврядування 

та працівники ліцею відали  останню шану Герою, поклали квіти до його 

могили. 

Пам’ять про мужнього 

Воїна-Захисника назавжди 

залишиться в людських серцях! 

  

06 лютого 2017 року учнівське самоврядування та працівники 

ліцею брали участь у мітингу з вшанування пам'яті Степана 

Криворученка, командира взводу окремого загону спеціального 

призначення "Азов", який загинув 5 лютого 2015 року в селі Широкине 

Волноваського району Донецької області (поблизу міста Маріуполь). На 

приміщенні ЗОШ 1-3 ст. №4, де навчався С.Криворученко, було 

відкрито меморіальну дошку. Відкриття меморіальної дошки Герою 

нашого часу у м.Сарни є визначною подією для громадян, символом  
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боротьби за незалежність.  

Слава Україні!  

Героям Слава! 

         

Виховання  свідомого 

громадянина — завдання 

сьогодення. 

 “Майдан “, під такою назвою 

для учнів ліцею був організований перегляд документального фільму, 

підготовлений  викладачем суспільних дисциплін Сахненко Любов 

Миколаївною, бібліотекаром Белік Ольгою Леонідівною та учнями ліцею. 

Фільм зацікавив усіх присутніх, адже головний лейтмотив фільму - це 

згуртованість та самопожертва українського народу заради свободи, 

незалежності країни. Упродовж декількох місяців протистояння  під 

дощем, снігом, в мороз, після звірячого побиття мирного мітингу, українці 

відстояли свободу, право на життя в демократичній країні. 

Після перегляду фільму учні 

прийшли до висновку, що українці, 

дякуючи Майдану, зрозуміли, що їх 

сила  в єдності і згуртованості. Вони 

стали сміливими, що саме Майдан 

розбудив їх патріотизм. 

Ці сторінки історії колись буде 

вивчати молоде покоління з 

підручників , але для нас це буде 

пережита історія України. І чи 

зміниться суспільство докорінно, залежить від нас з вами   

Урок мужності присвячений  вшануванню пам’яті учасників 

Революції гідності 

Відбувся урок-мужності присвячений вшануванню подвигу учасників 

Революції гідності та увічненню пам’яті героїв Небесної Сотні на тему 

“Мамо, я не вернусь...” який підготували учасники національно-

патріотичного гуртка «Патріот» під керівництвом Белік Ольги 

Леонідівни .В актовій залі зібралися учні, педагогічні працівники, щоб в 

скорботі низько схилити голови перед пам’яттю людей різного віку, яких 

було вбито в мирний, цивілізований час. Учні декламували патріотичні 
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вірші переглядали слайди загиблих на Майдані молодих людей. У 

виконанні  учениці групи № 10 обліковців прозвучала пісня “Мальви”. 

 Ще довго-довго з покоління в покоління будуть передавати батьки 

синам і дочкам, а ті самі своїм дітям спогади про тих, хто навічно пішов 

від нас, хто заради торжества справедливості жертвував собою. Вони 

повинні жити в нашій пам’яті.  

 

В ліцеї проведений 

відкритий виховний захід на 

тему "Ми сотнею пішли на 

небо", до Дня вшанування 

Героїв Небесної сотні. Захід 

підготували учні групи №25 

електромонтерів-

зв'язківців  під керівництвом 

класного керівника Кушнір 

Галини Олександрівни. В ході 

заходу звучали вірші, пісня "Колір сонця", демонструвалось відео "94 

дні Євро майдан очима ТСН", "Обличчя майдану", "Мамо, не плач", 

"Небесна сотня поіменно. Пам'яті Героям Небесної сотні" та презентація 

про Героїв Небесної сотні з Рівненщини.  

 

Урок пам’яті  трагедії Бабиного  Яру 

 Події у Бабиному Ярі  є символом 

трагедії Голокосту та нацистських злочинів 

на українській землі, жертвами яких стали 

мільйони людей.  Бабин Яр -це трагедія 

всього людства, бо в ньому була потоптана 

людська гідність і перекреслена найвища 

цінність людського життя.  

 Проведений урок пам’яті “Попіл 

Бабиного Яру стукає в наші серця”. 

Викладач історії Сахненко Любов  Миколаївна розповіла про події 

пов’язані  з трагедією в Бабиному Яру, який став могилою десятків 

тисяч євреїв а також українських патріотів, військовополонених, циган 

та інших громадян. Під час німецької окупації Києва у 1941-1943 роках 

було розстріляно від 100 до 150 тисяч осіб, дві третини з яких були євреї. 

 Після вступної бесіди учні переглянули документальний фільм 

«Бабин ЯР» 
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Мандрівка стежками рідного краю 
З метою національно-патріотичного виховання учнів, вивчення 

історії рідного краю для учнів та 

педагогічних працівників була 

організована навчально-

пізнавальна екскурсія 

маршрутом: Почаївська Лавра, 

Джерело Святої Анни, Свято-

Духівський Скит. 
Вся подорож 

супроводжувалась цікавими 

розповідями викладача історії 

Сахненко Л.М. про історію 

місцевості. Учні розширили свої 

знання через почуте та живе споглядання минулого та сьогодення краю. 

 

Відкритий виховний захід до Дня захисника України 

"Свято мужності і відваги". 

14 жовтня – свято Покрови Пресвятої Богородиці, яка не раз 

рятувала наш народ від ворожої навали. Його здавна шанували наші 

предки , особливо козаки , воїни Української повстанської армії – всі, хто 

захищав Україну і просив допомоги у Небесних Сил. Тому невипадково 

саме в цей день ми відзначаємо велике релігійне свято, День українського 

козацтва та відзначаємо День захисника Вітчизни. 

 В актовій залі ліцею проведений відкритий 

виховний захід  "Свято мужності і відваги", на 

який були запрошені військовослужбовці 58 

мобільної бригади. Молоді воїни розповіли 

про 

військову підготовку на полігонах в м. Рівне. 
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Учні переглянули відео "Край землі. Зона АТО", звучали 

патріотичні пісні та поезія. Учасники національно-патріотичного гуртка 

вітали гостей і всіх присутніх теплими словами подяки, віршами та 

піснями.  

Сьогодні, діти нашої матері України, наші бійці АТО сумлінно 

виконують свій синівський обов’язок. Вони – теперішній голос нашого 

сумління, наша гідність. Вони своїм прикладом показують силу та 

незламність українського духу. 

Урок мужності завершився словами Павла Тичини  

« Я єсть народ, якого Правди сила ніким звойована ще не була!». 
В бібліотеці ліцею бібліотекар Белік Ольга Леонідівна разом з 

членами учнівського самоврядування провели виховну годину до Дня 

захисника України «Пам’ятайте про тих,  хто безвісті пропали, 

пам’ятайте про тих, які не встали, як впали». Метою заходу було сприяти 

виховуванню поваги до українських захисників землі, до історичного 

минулого, формувати почуття патріотизму, толерантності, національної 

свідомості та гордості за свою Батьківщину.  

В актовому залі ліцею проведена 

виховна година для учнів 

випускних груп «Україно моя, ти 

одна як життя». На захід 

запрошений Маруков Олександр 

Сергійович, старший лейтенант 

відділення комплектування та 

призову Сарненського районного 

військового комісаріату, який 

розповів про строкову службу та 

службу за контрактом в лавах Збройних Сил України. 

 

Відзначення 73-річниці визволення м. Сарни від фашистських 

загарбників 

До відзначення 73-річниці 

визволення м. Сарни від німецько-

фашистських загарбників в роки Другої 

світової війни викладач історії 

Сахненко Л.М. провела з учнями ліцею 

тематичну виховну годину на тему: 

“Пам`ять полеглим — шана живим”. У 

вступній бесіді викладач наголосила на 

актуальність даної дати — визволення 
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м. Сарни та всього краю від фашистів, розповіла про стратегічні плани 

ворога та трагічні події того часу. Учні з цікавістю слухали розповідь 

викладача про визволення України та нашого рідного. 
Учні ліцею відвідують музей 

ліцею «Краєзнавчий» на тему 

«Підпільний партизанський рух на 

Сарненщині»; 

Учнівське самоврядування 

та працівники ліцею брали участь 

в урочистостях з нагоди 72-ї 

річниці  Перемоги над  нацизмом, 

які проводились на оновленому 

Меморіалі військової слави в 

Сарнах. Схилили голови перед світлою пам'ятю тих, хто віддав своє 

життя за врятування України, увійшовши в безсмертя. Поклали квіти до 

пам'ятних знаків загиблим воїнам.  

 

Відкритий виховний захід до Дня Збройних Сил України  

“Сила нескорених”, який 

підготували та провели учні груп № 9 

та № 10 слюсарів з ремонту 

автомобілів під керівництвом 

викладачів Жабчика А.Ф., Опалька 

С.А. На заході всіх присутніх зі 

святом привітав директор ліцею М.П. 

Морозюк, закликав всіх бути 

відданими своєму народу, шанувати 

співвітчизників, які продовжують традиції попередніх поколінь, 

захисників України та відіграють вирішальну роль в антитерористичній 

операції на Сході країни. Також перед учнями виступили учасник 

бойових дій, водій, майстер артилерійського цеху Пригарський І.Д., 

учасник АТО, випускник ліцею, сержант військової частини Река Р.І. 

Звучали поезії та пісні. 

 

“Наша свобода не далася дарма”-бесіда до  вшанування членів 

Української Гельсінської групи. 

В актовій залі ліцею був проведений захід, присвячений 

громадсько-політичній та правозахисній діяльності Української 

Громадської Групи сприяння виконанню Гельсінських угод. Бібліотекар 

Белік Ольга Леонідівна розповіла учням ліцею про Рух Опору в Україні, 
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шістдесятників, диседентів, опозицію, Гельсінську Спілку та її учасників, 

використовуючи презентацію матеріали. 

 

“Немов прокляття, ожива Рік тридцять третій...”-історико-

пізнавальна година до вшанування Голодомору в Україні 

 Голодомор 1932-1933 років в Україні — одна з найважливіших 

національних трагедій та наймасштабніший гуманітарних катастроф в 

історії людства. 

  Учні у співпраці з керівництвом груп в актовій залі ліцею провели 

історико-пізнавальну годину: “Немов прокляття, ожива Рік тридцять 

третій...” з переглядом презентації матеріалів, використовуючи музичний 

супровід пісні Оксани Білозір “Свіча”. 

 Проведений захід — це данина пам`яті жертвам Голодомору. Усе 

це ми маємо розуміти і пам`ятати. Лише розум і добра пам`ять можуть 

вберегти Україну від фатальних помилок. 

 

Урочисте дійство до дня Соборності та Свободи України: 

«Соборна  мати Україна-одна на всіх, як оберіг» 
В ліцеї відбувся захід до дня Соборності України, який підготували 

учасники національно-патріотичного гуртка «Патріот» під керівництвом 

керівника гуртка Белік О.Л. у співпраці з викладачем  історії Сахненко 

Л.М. . Учні з цікавістю слухали розповідь викладача про виникнення 

свята Соборності,  історичні факти рідного краю, пов’язані з цією подією, 

Конгрес патріотичних сил, який відбувся 21 січня 1919 року в м. Хусті, де 

було обрано представників від                                                                                

русинського краю для участі  в 

Акті Злуки на Софіївській площі в 

м. Києві. Присутні переглянули 

відеоролик про Акт Злуки 

Української Народної Республіки і 

Західноукраїнської Народної 

Республіки у соборну   Україну та 

презентацію та тему Соборна мати 

Україна - одна на всіх, як оберіг» 

 

 Виховна година до Міжнародного дня пам’яті жертв Голокосту  

“Безсмертна сила людського духу” присвячена міжнародному дню 

пам’яті жертв голокосту. 

Керівник групи 25 електромонтерів Кушнір Г.О. ознайомила учнів 

з темою голокост, як одним із прикладів жорстокого ставлення фашистів 
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до людей розкрила зміст подій пов’язаних з трагедією у Бабиному Яру та 

інших концентраційних таборів, розташованих на території Європи. 

Учні затамувавши подих, слухали розповідь про мільйони ні в 

чому неповинних євреїв і представників інших меншин, про чоловіків, 

жінок і дітей, яких було знищено варварськими методами в 

концентраційних таборах Освенцім, Собібор, Маутгаузен, Бухенвальд. 

Пам’ять про Голокост 

необхідна нам, щоб наші учні ніколи 

не були жертвами або байдужими 

спостерігачами проявів ворожнечі. 

Тепер, коли Голокост 

відходить у минуле, нинішнє 

покоління має продовжити естафету 

пам’ять відстоювати гідність 

людини і докладати зусиль до 

недопущення геноцидів і злочинів 

проти людства. 

Учні та працівники ліцею 

відвідали Сарненський історико-

етнографічний музей, де 

ознайомилися з експозицією 

"Спротив геноциду", переглянули 

тематичну виставку "Забуттю не підлягає", хроніку комуністичних 

інквізицій з 1917 до 1991 років (документи та фотоматеріали архіву 

КДБ).     

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

Година історичної пам’яті  «Герої Крут- для нащадків взірець»       
29 січня Україна відзначає День пам’яті героїв Крут. В бою під 

Крутами молоді захисники Української Народної Республіки - 300 

київських студентів, гімназистів та юнаків військової школи поклали свої 



11  

голови, власною кров’ю вписали нову героїчну сторінку в історію 

українського державотворення. 

Шануючи світлу пам’ять борців за незалежність проведено годину 

історичної пам’яті, яку підготували учні групи №26 електромонтерів під 

керівництвом Савицького М.Д. на тему «Герої Крут - для нащадків 

взірець». 

Присутні з цікавістю слухали розповідь про юнаків, які відали своє 

життя за волю, незалежність і єдність України, після чого переглянули 

відеоролик “ Лист без конверта”.  

 

У фойє виставкової зали відбувся конкурс малюнків на тему: 

«Пам’ятай про Крути» 

 

Урок-реквієм «На варті наших душ-Небесна Сотня» 

Відбувся урок реквієм, присвячений вшануванню пам’яті Героїв 

Небесної Сотні на тему: «На варті наших Душ- Небесна Сотня». Учні, 

педагогічні працівники в скорботі схилити низько голови перед пам'яттю 

людей різного віку, яких було вбито в мирний, цивілізований час, які 

віддали своє життя під час Революції Гідності (листопад 2013 р. - лютий 

2014 р.), захищаючи ідеали демократії, відстоюючи права і свободи 

людини, європейське майбутнє України. Учні декламували патріотичні 

вірші, переглядали відеоролики загиблих на Майдані молодих людей та 

хвилиною мовчання вшанували невмирущу пам'ять про загиблих воїнів 

Небесного Війська. 

Напередодні Дня Гідності та Свободи у Парку Героїв Майдану 

побували працівники та учні ліцею, на якому відзначали одну із знакових 

подій у Новітній історії України. Хвилиною мовчання та покладанням 

квітів до пам’ятника вшанували Героїв Небесної Сотні, які ціною 

власного життя відстоювали державний суверенітет, ідеали демократії, 

прагнення до європейського майбутнього. 
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«Переломний момент, який надихає світ» — документальний фільм 

про пам'ять борців за свободу 

 Учні ліцею переглянули документальний фільм під назвою 

“ Переломний момент. Війна за демократію в Україні” . Цей фільм 

охоплює період 2013 — 2016 років, який обернувся для України часом 

величезних випробувань і викликів. 

 У фільмі зібрані кіно свідчення політичних, кримінальних, 

військових злочинів та терактів на території України. Серед них 

розстріляли учасників протесту, кінохроніка бойових дій поблизу 

Дебальцевого, хроніка бойових дій в «Іловайському котлі». 

 Це фільм про реальних героїв — про людей, які відають своє життя 

для того, щоб Україна була незалежною державою. Це не актори, а 

справжні люди, які довели своєю відданістю, що вони борються за країну.  

До Дня вшанування учасників бойових дій 

на території інших держав в ліцеї проведено 

лінійку-реквієм "Ехо Афганістану"; відкритий 

виховний захід "Час і досі не загоїв рану - цей 

одвічний біль Афганістану", який підготували учні 

групи №9 

обліковців під 

керівництвом 

майстра в/н  

Мізюрко І.Ю. Під 

час заходу звучали 

поезії, вірші, демонструвалась 

презентація про учнів, випускників 

ліцею, які загинули в Афганістані. 

http://spal.inf.ua/News/news.h1422.jpg
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Присутні в залі переглянули відео "Голубі берети", "Афганські пісні", 

"Монолог пілота. Чорний тюльпан". 

У виставковій залі 

демонструвалась фотовиставка 

"Минають дні, ідуть роки, життя 

листки перегортає. А біль Афгану 

на віки в душі чомусь не 

замовкає". На знак шани та поваги 

учні поклали квіти до пам’ятників 

солдатам Другої світової війни та 

воїнам-афганцям.  

Учні та працівники ліцею брали участь в заходах з нагоди Дня 

Державного Прапора України, які проводились на центральній площі 

міста Сарни та на транспортній 

розв’язці на в’їзді в райцентр, на 

перетині двох державних автошляхів 

Київ-Сарни-Ковель і Городище-Рівне-

Старокостянтинів. В цей же день 

учнівське самоврядування з 

викладачем фізичної культури, 

Майстром спорту України з легкої 

атлетики Сергієм Опальком та 

ветераном праці Бортніком Петром 

брали участь у легкоатлетичному 

пробізі «Під прапорами», що 

відбувався в рамках святкування 26 

річниці Незалежності України.  
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Вишиванка вважається оберегом від усього лихого, що може 

статися в людському житті. Вона є символом краси, міцного здоров’я, 

щасливої долі та символізує і родинну пам’ять, вірність та любов у сім’ї. 

Вишиваний одяг настільки сильно увійшов у життя українців, що в нашій 

країні влаштовуєтеся навіть спеціальне 

свято – День вишиванки.  

Так, цьогоріч - 18 травня учні та 

працівники ліцею приєдналися до 

загальнонаціонального святкування та 

одягли святкові вишиванки. Така дія 

має глибокий контекст, адже йдеться 

про вираження своєї національної та 

громадянської позиції, культурну 

освіченість та духовну свідомість. Крім того, як показує досвід, люди в 

День вишиванки завжди піднесені та усміхнені, адже в стародавньому 

одязі закодовано багато символів сили, добробуту, краси та оберегів. 
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У формі Герба України 

вистроїлися ліцеїсти – члени 

учнівського самоврядування. Своєю 

участю у флешмобі «Тризуб – це 

Україна» вони засвідчили свою повагу 

до національної символіки.  

Після цього учні ліцею відвідали 

виховний захід в актовому залі, де 

ведучі розповіли їм про історію та 

значення Тризуба - нашого Герба, 

який ми, українці, поважаємо й 

готові захищати.  

Учнівське самоврядування та 

колектив працівників ліцею брали 

участь у традиційному 

загальноміському  святі — виставці 

Великодніх яєць та Пасок у сквері 

“Залізничник”. Учасники заходу 

продовжили благородний почин — 

сформували “Великодній кошик” для 

передачі дітям Донецької області. 

  

В ліцеї проведений фестиваль читців-декламаторів творів Тараса 

Шевченка “Слово Тарасове сильне та вічне, любити Вітчизну і досі нас 

кличе і знати минуле її”, в якому брали участь 23 учні. Під час заходу 

учні переглянули відеофрагменти екранізації творів Т.Г. Шевченка. 

Фестиваль підготувала заступник директора з навчальної роботи, 

викладач української літератури Г.І.Михайлюк.  
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Вокальний колектив “Краяночка” брав участь у 7-му 

обласному відкритому фестивалі вокально-хорового 

мистецтва "Поліський краю дорогий...", присвяченому творчості 

композиторів Рівненщини та Волині який проводивсь у Будинку 

культури села Горбаків Гощанського району. Учасники вокального 

колективу виконали українські народні пісні. За підсумками фестивалю 

колектив “Краяночка” за успішний 

виступ нагороджений Дипломом 

навчально-методичного центру 

естетичного виховання учнів 

професійно-технічних навчальних 

закладів у Рівненській області та ціним 

подарунком.  

Учнівське самоврядування під 

керівництвом координатора Власюк 

Т.В. організували та провели ліцейний 

Фестиваль-конкурсу колядок та щедрівок «Віфлеємська зірка» 

 
Вокальний ансамбль ліцею “Краяночка” брав участь в обласному 

етно-фестивалі "Вифлеємська 

зірка" серед учнів загальноосвітніх, 

позашкільних та професійно-

технічних навчальних закладів та  

виборов друге призове місце. Цей 

захід проводиться з метою 

патріотичного виховання дітей та 

молоді засобами українського 

мистецтва, виявлення і підтримки 

кращих фольклорних колективів. 
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У переддень новорічних свят актив 

учнівського самоврядування 

ліцею (координатор – Власюк Т.В., 

заступник директора з НВР) відвідав 

Чудельську спеціальну загальноосвітню 

школу-інтернат №2 Рівненської обласної 

ради та виступив перед її вихованцями із 

новорічною концертною програмою в 

якій звучали колядки та щедрівки. А на останок учні школи отримали від 

учнів ліцею солодощі та 

іграшки. 

В ліцеї проводилась благодійна 

акція до Дня Святого Миколая 

“Не будь байдужим!”.  Учні та 

працівники ліцею зібрали подарунки, 

ялинкові прикраси, іграшки, цукерки, 

шкільне приладдя, які передали в 

Сарненський районний центр 

соціальних служб для сім"ї, дітей та 

молоді для привітання дітей 

Луганшини із Днем Святого Миколая. 

В навчальному закладі було організовано збір продуктів 

харчування для воїнів АТО. Зібрані продукти було передано громадській 

організації Волонтерський центр “Сарни” для відправлення на Схід. 
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Учні ліцею та працівники ліцею брали участь в заходах з нагоди 

55-ї річниці з Дня створення 732 Центральної артилерійської бази 

озброєння в місті Сарни. Переглянули основні зразки ракетно-

артилерійського озброєння та військової техніки. Ознайомились із 

умовами військової служби.  

 

 

У переддень Міжнародного дня людей похилого віку, Дня 

ветеранів і Дня працівників освіти України, учнівське самоврядування 

клубу «Турбота» та працівники ліцею відвідали, привітали із святами та 

надали посильну допомогу по господарству людям похилого віку, 

ветеранам праці – колишнім працівникам ліцею, сім’ям учнів ліцею, які 

загинули в Афганістані.  

 

 

    

    30 березня 2017 року в ліцеї проведений фестиваль читців-

декламаторів творів Тараса Шевченка “Слово Тарасове 

сильне та вічне, любити Вітчизну і досі нас кличе і знати 

минуле її”, в якому брали участь 23 учні. Під час заходу учні 

переглянули відеофрагменти екранізації творів Т.Г. Шевченка. 
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Фестиваль підготувала заступник директора з навчальної 

роботи, викладач української літератури Г.І.Михайлюк. 
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 09 травня 2017 року працівники ліцею брали участь в 

урочистостях з нагоди 72 — ї річниці  Перемоги 

над  нацизмом, які проводились на оновленому Мемориалі 

військової слави в Сарнах. Схилили голови перед світлою 

пам'ятю тих, хто віддав своє життя за врятування України, 

увійшовши в безсмертя. Поклали квіти до пам'ятних знаків 

загиблим воїнам. 
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