
МОДЕРНІЗАЦІЯ ТА 
ОНОВЛЕННЯ 

МАТЕРІАЛЬНО-
ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ  В СВАЛЯВСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ 

БУДІВЕЛЬНИЙ ЛІЦЕЙ 
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 Немало об'єктів побудували 

наші випускники по всій Україні 

і за її межами. За час існування 

навчального закладу випущено 

близько 20 тисяч фахівців. Не-

має галузі господарства, де б не 

працювали вихованці Свалявсь-

кого будівельного ліцею. І сього-

дні наш колектив продовжує 

добрі традиції закладу. В ліцеї 

навчаються понад 400 юнаків і 

дівчат, які оволодівають буді-

вельними професіями, спеціаль-

ністю оператора комп'ютер-

ного набору та слюсаря з ремо-

нту автомобілів. Вагомий вне-

сок у навчання і виховання робі-

тничих кадрів вкладають дос-

відчені викладачі та майстри 

виробничого навчання . Сьогод-



 

    Тиждень психології. 01.04.2019 

року в Свалявському професійному 

будівельному ліцеї розпочався тиж-

день психології. Практичний психо-

лог ліцею провела акцію 

"Мудрі повчання". 

Воскресни,писанко!Вже тради-

цією стало напередодні пасха-

льних свят проводити фести-

в а л ь - к о н к у р с 

"Воскресни,писанко!". П`ятий 

рік поспіль учні ліцею разом із 

своїми наставниками ретельно та  

творчо підходять до участі у конкур-

сі. 

Проведення акції "Закарпаттю-

чисте довкілля" 

Обласні змагання з настіль-

ного тенісу, шашок та шахів. 

03.04.2019 року Свалявсь-

кий професійний будівель-

ний ліцей прийняв участь в 

обласних змаганнях 

в місті Ужгород. 

ІІ-й етап Всеукраїнського конкурсу 

фахової майстерності з професії 

"Маляр". 

10.04.2019 року проведено теоре-

тичну частину ІІ-го етапу Всеукра-

їнського конкурсу фахової майсте-

рності з професії "Маляр" на базі 

Свалявського професійного буді-

вельного ліцею. 

7. 2. 



 

Послуги населенню. У майстерні ліцею учні групи № 21 виго-

товили на замовлення футзальні ворота. 

 

 

        ДЕНЬ ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ! День відкритих дверей в Сва-

лявському професійному будівельному ліцеї — це щорічний за-

хід метою якого є залучення випускників загальноосвітніх шкіл 

до вступу в ліцей; надання інформації школярам про умови 

вступу та напрямки навчання. 

   ІІ-й етап Всеукраїнського конкурсу фахової майстерності 

з професії "Маляр".10-11 квітня на базі Свалявського про-

фесійного будівельного ліцею проходив ІІ етап Всеукраїн-

ського конкурсу фахової майстерності серед учнів профе-

сійно-технічних навчальних закладів з професії маляр. У 

конкурсі брали участь учні Державного навчального закла-

ду „Ужгородський центр професійно-технічної освіти”, Сва-

лявського професійного будівельного ліцею, Хустського 

професійного ліцею, Вищого професійного тучилища № 34 

м. Виноградів. 

6. 3. 


