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СВЯТО ПЕРШОГО ДЗВОНИКА 

З ДНЕМ ЗНАНЬ! 

''Ми украінці: честь і слава незламним! 
це тема першого уроку, яким цього річ бу-
ло розпочато навчання у Свалявському 
професійному будівельному ліцеї. Відкри-
тий захід для учнів першого року навчан-
ня провели Гуда В.Ю. та Попович І.В. Урок 
було розпочато загальнонаціональною 
хвилиною мовчання. На занятті учні при-
гадали історичне минуле України часів не-
залежності, брали участь у вікторині, за-
співали хором пісню "Ой у лузі червона ка-
лина". Учениці 4 групи Оніщук Ірина та 
Кеменяш Євгенія декламували поезії про 
Україну. Завершився урок оптимістич-
ною піснею "Геть з України% з вірою в пе-
ремогу та мир в Україні. 

У ЦЬОМУ ВИПУСКУ: 

Свято першого дзвоника і 

Перший урок і 

Змагання з легкоатлетичного 

кросу 2 

Книжкова вистака 2 

Вебінар з 

Візит Міністра 4 

Екскурсія бібліотекою 4 

1. 



Міжнародний день грамотності щорічно відзна-
чається за ініціативою ЮНЕСКО з ідбб року. 
Сьогодні кількість освічених людей досягає чо-
тирьох мільярдів, проте ще не до кінця досягнута 
мета ліквідації неграмотності: 86о мільйонів до-
рослих залишається безграмотними, а понад юо 
мільйонів дітей не ходять до иіколи. 

ЗМАГАННЯ З ЛЕГКОАТЛЕТИЧНОГО КРОСУ 

Команда Сеаляеського ліцею, здобула 2 

місце в обласній першості легкоатле-

тичного кросу серед студентів за-

кладів професійно-технічної освіти у 

загальному заліку. 

8ВЕРЕСНЯ - МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ ГРАМОТНОСТІ. 

КНИЖКОВА ВИСТАВКА ПОКРАЩУЙ СВОЮ ГРАМОТНІСТЬ-
ЗАВІТАЙ В БІБЛІОТЕКУ! 

Міжнародний день грамотності 

20 вересня 2022 року провае<де-
ко вебінар для педагогічних 
працівників з 8 регіонами 
України. 

ВЕБІНАР «МАРКЕТИНГ ТА ЛОГІСТИКА ІННОВАЦІЙ» 

і Вебінар 
«Маркетинг та логістик; 

інновацій» 

С В А Л Я В С Ь К И Й П Р О Ф Е С І Й Н И Й 

Б У Д І В Е Л Ь Н И Й Л І Ц Е Й 

10 н*«мі ІОН р. 



ВІЗИТ МІНІСТРА ОСВІТИ 

15 вересня 2022 року міністр освіти і науки 
України Сергій Шкарлет, перебуваючи з робо-
чим візитом на Закарпаттіразом з головою 
ОВА Віктором Микитою відвідали ліцей. 
Міністр розпочав знайомство з огляду су-
часних навчально-практичних центрів будів-
ництва та дизайну, електротехніки. Приємно 
бачити реалізацію реформи професійної 
освіти в дії і Свалявський ліцей тому яс-
кравий приклад цього процесу. 

ЕКСКУРСІЯ БІБЛІОТЕКОЮ «ВУЛИЦЯМИ КНИЖКОВОГО МІСТА» 

Осінь — це пора екскур-
сій по бібліотекам для уч-
нів-першокурсників. Про-
тягом тижня, бібліотекар 
ліцею Калій В.М., разом з 
класними керівниками про-
вели екскурсію в бібліотеці 

"Запрошуємо у світ книги " 
для учнів 1-го курсу, для 
того щоб ознайомити уч-
нів з бібліотекою. 


