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Ярмарок кар`єри -                                                           

"Будуй кар'єру в Україні" 

Ярмарок кар‘єри, який вже став тради-

ційним, допоможе представникам  моло-

дого покоління не тільки знайти роботу 

за спеціальністю, а й отримувати гідну 

заробітну плату та що,  найголовніше – 

залишатися 

працювати в 

Україні і не шу-шу-шу-

катикатикати кращої 

долі за кордоном.  



Конкурс профмайстерності серед учнів гру-
пи №22. 01.03.2019 року в групі №22 з про-
фесії "Оператор комп`ютерного набору" від-
бувся конкурс профмайстерності під керів-

Засідання методкомісії.  

05.03.19р. відбулося засідання методичної 
комісії викладачів та майстрів із спеціаль-
ностей « Слюсар з складання металевих 
конструкцій, електрогазозварник» та 
«Електромонтажник з освітлення та 
освітлювальних мереж, електромонтажник  
силових мереж та електроустаткування». 
Одним з питань порядку денного  були 

Інтернет-олімпіада з предмета 
«Спеціальна технологія» 

11 березня 2019 року, відповідно до Поло-
ження учень групи  №1 Свалявського про-
фесійного будівельного ліцею  Бадиля 
Веніамін прийняв участь у другому етапі 
обласної інтернет-олімпіади з предмета 
«Спеціальна технологія», з професії Слю-
сар з ремонту колісних транспортних за-
собів. 

Зі святом 8 Березня 

07  березня   у   Свалявському    професійно-
му    будівельному    ліцеї  вітали дівчат, жінок 
зі святом  8 Березня. Концертну програму ра-
зом з учнями  підготував викладач фізики Ла-
катош В.М. Директор ліцею Власик О.В. при-
вітав жінок та дівчат зі святом 8 Березня! 

Концертна програма до 80-річниці            

Карпатської України 

12.03.2019 року в  ліцеї  

виступив з концертною 

програмою театр"Шарж" 

м.Ужгород, який пред-

ставив програму "За 

Україну, За Волю, За 

Життя!".У програмі про-

звучали авторські пісні  

Шевченківський тиждень 

11.03. 2019 року в  ліцеї розпочався Шевчен-

ківський тиждень.11 березня було проведено 

виховну годину "Життя і творчість Тараса Шев-



Тематична виховна година з нагоди 80-ї 
річниці проголошення Карпатської Украї-
ни. 14 березня 2019 року в Свалявському 
професійному будівельному ліцеї  в гру-
пах № 12 та 1 проведено тематичну ви-
ховну годину з нагоди 80-ї річниці прого-

лошення Карпатської України. 

Пробне ЗНО з української мови 

13-14 березня учні випускних груп Сваляв-

ського професійного будівельного ліцею 

поуправлялися у написанні пробного неза-

лежного оцінювання з української мови.13 

березня ЗНО складали групи № 10,25,26. 

Ярмарок кар`єри -                                                           

"Будуй кар'єру в Україні" 

21 березня на базі Свалявського ПБЛ спільно із 

Свалявською районною філією Закарпатського 

обласного центру зайнятості проведено захід Яр-

марок кар`єри - "Будуй кар'єру в Україні". На зу-

стріч було запрошено керівників району та робо-

тодавців Свалявщини і Закарпатської області. У 

ході урочистого заходу присутні довідалися про 

історичне минуле, трудові будні та успіхи профе-

сійно-технічного закладу. Фахову підготовку та 

практичні навики, з урахуванням динамічного ро-

звитку технічного прогресу й використанням най-

новітніших сучасних технологій, опановують  ква-

ліфіковані спеціалісти, істотну затребуваність 

яких, за словами директора Свалявської район-

ної філії ЗОЦЗ, депутата районної ради Ганни 

Івановчик, нині відчуває ринок праці. Учні з ціка-

вістю слухали презентаційні виступи представни-

ків Держприкордонслужби України, Головного 

Управління нацполіції України у Закарпатській 

області, Мукачівського машинобудівного заводу, 

ТОВ Вуд Палеттен Експрес сервіс», ТОВ Ядзакі 

Україна», ТОВ «Форшнер Україна» та інших, про 

деталі роботи та продукцію яких мали змогу 

ознайомитися ще й під час неформального 

Гурток технічної творчості 

"Юний зварник" 

В ліцеї постійно діє гурток те-

хнічної творчості "Юний звар-

ник", під керівництвом Дарчі 

О.І., на якому учні вдоскона-

люють свої знання та навички 

зварювальної справи. На да-

ному етапі, на заняттях учні 

працюють над виробом до 


