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 Свалявський професійний 

будівельний ліцей 

Закарпатської області є 

державним професійно-

технічним навчальним 

закладом, який здійснює 

первинну професійну 

підготовку, перепідготовку 

та курсове професійно-

технічне навчання за 

ліцензованими професіями. 

 



Училище було організовано в жовтні 1946р. і 

мав офіційну назву ФЗО №16, яке було створено 

на базі підприємств тресту «Закарпатліс» і 

готувало столярів, слюсарів, бригадирів по 

ремонту вузько колійних залізниць.  

З жовтня 1948р. по жовтень 1963р. це було 

РУ №10. В 1960р. училище було переведено на 

підготовку робітників будівельних професій для 

тресту «Закарпатбуд». З 1963р. по 1964р. 

училище мало офіційну назву ГПТУ №46. 

В 1969р.  Держкомітет УРСР переводить 

Свалявське профтехучилище №9 на підготовку 

робітників-будівельників з середньою освітою. В 

1985 році зведено адміністративно-побутовий 

корпус з їдальнею, актовим і спортивним 

залами, бібліотекою, адміністративними 

приміщеннями.  

Від 15.11.2002 року професійно-технічне 

училище №9 реорганізовано в Свалявський 

професійний будівельний ліцей. 



Професії за якими здійснюється підгтовка кваліфікованих 
робітників 

Електрогазозварник 

Електрогазозварник, слюсар зі 
складання металевих конструкцій 



Маляр, штукатур 



Електромонтажник з освітлення та 
освітлювальних мереж, електромонтажник 

силових мереж та електроустаткування 



Слюсар з ремонту автомобілів, 
рихтувальник кузовів 

 



Обліковець з реєстрації 
бухгалтерських даних, 

оператор комп’ютерного 
набору. 

Швачка 



ПРОЛІЦЕНЗОВАНІ  ПРОФЕСІЇ У 2015 РОЦІ:  
  

- швачка, кравець -  адміністратор, портьє 



За рекомендацією Голови Закарпатської обласної 

державної адміністрації та підтримки голови 

Свалявської районної державної адміністрації 

готуються документи для отримання ліцензії на нові 

професії:  слюсар-електромонтажник та  в′язальник 

схемних джгутів, кабелів та шнурів, розпочато 

роботи  по облаштуванню для цього відповідної 

матеріально-технічної бази. 



Навчання учнів проводиться у типовому приміщенні, введеному в 

експлуатацію в 1968 році, загальна його площа складає 2645,2 м2, 

площа забудови – 1830 м2. Навчальний корпус містить 25 навчальних 

кабінетів і три комп’ютерних лабораторії  

Дев’ять навчально–виробничих майстерень розташовано у типових 

приміщеннях введених в експлуатацію в 1968 році, загальна площа 

майстерень складає 920м2, площа забудови – 509м2.  

Свалявський професійний будівельний ліцей має в наявності 

гуртожитки які використовуються для проживання учнів з віддалених 

місць.  Гуртожиток корпус №5-6 містить 180 ліжко-місць. Загальна 

площа його складає 1290м2, площа забудови – 635м2. Гуртожиток  

корпус №4 введений  в експлуатацію у 1967 році, загальна площа 

його складає 730,2м2, площа забудови – 360м2. Гуртожиток корпус 

№8 введений в експлуатацію в 1961 році, загальна площа – 556,9м2, 

площа забудови – 281м2.   



Матеріально-технічна база 





Методична проблема над, якою працює педагогічний 

колектив ліцею  

«Підвищення педагогічної майстерності викладачів 

та майстрів виробничого навчання, як ефективний 

засіб удосконалення навчально-виробничого  та 

виховного процесів». 



Навчально-виховний   процес в ліцеї здійснюють 53 

педагогічних працівників, з  них 24 викладача та 16 

майстрів виробничого навчання. 

Вищу освіту мають: викладачі – 24 чол., майстри 

виробничого навчання – 8 чол., незакінчену вищу освіту – 

бакалавр має 2 чол., мають середню спеціальну освіту – 

6 чол. 

За результатами атестацій педагогічні працівники мають 

такі категорії та педагогічні звання:  

«Спеціаліст вищої категорії» – 11 чол.  

«Спеціаліст І категорії»-5 чол.  

« Спеціаліст ІІ категорії» – 4 чол. 

«Відмінник народної освіти» – 1 чол. 

педагогічне звання «Викладач методист» – 3 чол.  

педагогічне звання «Старший викладач» – 6 чол. 

 



Для здійснення освітньої діяльності  Свалявський професійний 

будівельний ліцей має відповідну навчально-матеріальну базу:  

25 навчальних кабінетів, 6 навчально-виробничих 

майстерень, 5 лабораторій, спортивної зали, актової зали, 

бібліотеки, їдальні, гуртожитку на 180 місць. Крім цього є 4 

індивідуальні котельні, власна пральня, спортивний майданчик. 



Виховна робота є складовою частиною 

навчального процесу в ліцеї, яка ставить за 

мету: забезпечення гармонійного розвитку, 

можливості для активної творчої діяльності та 

самовиховання учнів. 

Виховна робота проводиться під час уроків, на 

виховних годинах, на загальноліцейних лінійках, 

в позаурочних заходах, в індивідуальній роботі з 

учнями і батьками.  

До послуг учнів в позаурочний час гуртки 

художньої та технічної творчості, бібліотека, 

спортивні секції. 



Співпраця з  Свалявським відділенням поліції 
Мукачівського відділу поліції ГУНП в Закарпатській 
області, Службами у справах дітей Закарпатської області,  
Центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді  





Змагання з волейболу 

Змагання з шахів, шашок та настільного тенісу 











НАВЧАЛЬНО-ПОЛЬОВІ ЗБОРИ  



Конкурс "О мово моя!" та  виставка художньої та 
навчальної літератури. 







ДНІ ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ  







Ремонтні роботи 







Предметні тижні за професіями: 
електромонтажник, електрогазозварник, маляр, 

шткатур 



ТИЖДЕНЬ ЗА ПРОФЕСІЄЮ ШВАЧКА 



Конкурс „Кращий знавець іноземної 
мови” 



Обласний конкурс з професії електрогазозварник, 
 де учень групи № 8 Радь Рувим зайняв перше місце і  
захищав честь області  у ІІІ етапі Всеукраїнського 
конкурсу, в якому серед 24 учасників зайняв 11 місце.  



УЧАСТЬ В ОБЛАСНОМУ КОНКУРСІ НА КРАЩУ ОРГАНІЗАЦІЮ  
РОБОТИ З ОХОРОНИ ПРАЦІ 

ШКОЛА МОЛОДОГО ПЕДАГОГІЧНОГО ПРАЦІВНИКА  



1. Вдосконалювати  організацію  навчально-виробничого процесу 

шляхом   впровадження   передових  педагогічних технологій. 

2. Зміцнювати навчально-матеріальну базу  кабінетів,  навчально-

виробничих майстерень, забезпечувати  їх новими  засобами 

навчання, сучасним обладнанням, інструментами та матеріалами. 

3. Розширювати  спектр професій підготовки кваліфікованих 

працівників, перепідготовки робітників  

4. Залучати кошти  спонсорів  для зміцнення навчально-

матеріальної бази, поповнення кабінетів, навчальних майстерень 

новим  технологічним обладнанням, інструментами та матеріалами. 

5. Якісно проводити профорієнтаційну роботу та виконувати  план 

регіонального замовлення на підготовку робітничих кадрів. 

6. Продовжувати роботу, спрямовану на формування соціальної 

активності та громадянської самосвідомості учнів через розвиток 

органів учнівського самоврядування, засад здорового способу життя, 

збереження і зміцнення фізичного та психологічного здоров′я учнів. 

7. Створювати позитивний імідж навчального закладу. 

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ 

ЛІЦЕЮ  



Ласкаво просимо! 


