
Краєзнавча тусовка:  

«Сарни – перлина Полісся» 

  Мета: ознайомити студентів з історією і сьогоденням Сарненщини, 

виховувати любов до рідного краю, гордість за його славне минуле, 

відповідальність за майбутнє. 

   Обладнання: мультимедійна презентація: «Старими вулицями Сарн», 

книжкова виставка. 

                                                 Перебіг свята 

У виконанні викладача коледжу звучить пісня: 

                        слова В.Петренко                           музика В.Торчик 

Сарненський вальс 

Світанковими росами вмиті, 

Вбрані вербами сходи Случа, 

І невладні над ними століття, 

Хоч літа, наче блискавка, мчать. 

 

Тільки зорі палають незмінно, 

Вічні відблиски в вікнах тремтять. 

Ця земля материнська нетління 

У заграві бентежних багать. 

 

Приспів: 

Над Случанськими берегами 

Розкотились будівлі намистом. 

Вкрите зеленню і садами 

Найрідніше у світі місто. 

 

Що там доля тобі присудила, 

Скільки терній на шлях твій спаде ? 

Тільки жити без тебе не сила, 

І миліше не буде ніде. 

 

Хтось нарік тебе іменем Сарни, 

На єство тебе благословив, 

І у друге сторіччя не марно 

Двері час без вагань прочинив. 

  

Приспів 

Бібліотекар:  

Шановні друзі, ви приїхали навчатись до Сарненського педагогічного коледжу 

Рівненського державного гуманітарного університету. Саме тут, у Сарнах, 



пройдуть найкращі роки вашого життя – ваша юність, де будуть перші радощі і 

перші печалі, перший поцілунок і перше кохання і такі неповторні вечори в 

студентському гуртожитку. І тому ми хочемо ознайомити вас з історією і 

сьогоденням нашого славного міста, яке називають «перлиною Полісся».  

  Про походження назви міста існують різні легенди. Одна з них 

розповідає, що його назва пішла від лісової дикої чорної кізочки-сарни, яка 

водилась у давнину в дрімучих лісах сучасного Полісся. Селище, що стало 

будуватися навколо станції, теж одержало назву Сарни. Інша стверджує , що 

вибігла ця грандіозна тваринка на лісову галявину, де започаткувалося нове 

поселення, і хтось із будівельників захоплено вигукнув: 

- Погляньте, сарна! 

І так місто стали називати Сарни. 

 Ведуча: 

  Сьогодні у нас в гостях директорка Сарненського історико-

етнографічного музею Вікторія Дашко і автор книги «Сарни», заслужений 

працівник культури України Раїса Тишкевич. 

Запрошуємо до слова В.Дашко, яка проведе  віртуальну екскурсію «Старими 

вулицями Сарн». Вікторія Дашко поведе мову про старі вулиці з багатим 

історичним минулим, про які збереглись цікаві факти та спогади. Тому 

запропонуємо всіх зануритись в історію нашого міста. 

                           Перегляд мультимедійної презентації 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ведуча: 

  А наступна наша гостя презентує свою книгу «Сарни». 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 У книзі йдеться про минуле і сучасне нашого міста. Крок за кроком автор 

веде нас не простою дорогою, якою пройшли цим клаптиком України наші 

пращури і на якій перебуваємо зараз ми. Зібрані у виданні матеріали 

відображають аспекти історичного, економічного та культурного життя 

сарненців. 

 Бібліотекар: 

   Знайомить присутніх з матеріалами книжкової виставки: «Сарни – 

найрідніше у світі місто». 

 

 Ведуча:  

  Сьогодні ви дізналися багато цікавого про наше місто Сарни і ми 

впевнені, що і для вас воно стане рідним і неповторним. 

  А на закінчення ми запрошуємо вас прогулятися затишними вулицями 

нашого міста.  

 

 


