
 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

іцей створено відповідно до наказу Міністерства освіти 
і науки України "Про удосконалення мережі професійно-

технічних навчальних закладів Закарпатської області" від 12. 
12. 2003р. № 820 шляхом реорганізації професійно-технічного 
училища № 10 м. Хуст, яке було відкрито 14 травня 1966 році 
наказом Державного Комітету Ради Міністрів УРСР по про-
фесійно-технічній освіті від 4 травня 1966р. № 151. 

На сьогодні ліцей має два навчальних корпу-
си: адміністративно-навчальний 
корпус по вул.Свободи, 1 та на-
вчально-виробничий корпус по 
вул.Купара 9, в яких є 12 загаль-

ноосвітніх кабінетів, 2 -  загально 
професійних, 4 - професійно теоре-
тичних, 8 майстерень, лабораторія та новітній За-

карпатський навчально-практичний будівельний центр по тех-
нологіям фірми «КНАУФ» 

Л 



 

 
 а 40 років існування суттєво оновлено матеріально-
технічну базу, ведеться реконструкція приміщень для 

підготовки кваліфікованих робітників згідно іннова-

ційних технологій будівництва за технічними вимо-
гами фірм: «Кнауф», «Церезіт», «Полірем», «Буд-
Майстер». 

З учнями працюють висококваліфіковані 
викладачі  та майстри в/н. 

Під час навчання учні ліцею отримують 
стипендію. З першого курсу їм зараховується 
трудовий стаж. 

Навчання в ліцеї БЕЗКОШТОВНЕ. 
Випускники ліцею гідно конкурують на ринку праці і виконують роботи по но-

вітнім технологіям в сфері будівництва ремонтно-будівельні та опоряджувальні ро-
боти. 
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на даний час готуює кваліфікованих робітників  з таких професій: 

 
 На базі базової середньої освіти (9 класів): 

 Штукатур; лицювальник-плиточник; маляр; - термін навчання – 3 роки; 
 Монтажник санітарно-технічних систем і устаткування; газозварник – 3 роки; 
 Слюсар з ремонту автомобілів - термін навчання – 2,6 роки; 
 Монтажник гіпсокартонних конструкцій; штукатур; маляр - термін навчання – 3 роки. 

 

 На базі повної середньої освіти (11 класів): 
 Монтажник гіпсокартонних конструкцій; штукатур; маляр - термін навчання – 1,5 років; 
 Електрогазозварник - термін навчання – 1 рік; 
 Слюсар з ремонту автомобілів - термін навчання – 1 рік; 
 Верстатник деревообробних верстатів - термін навчання - 1 рік. 

 
 На контрактній основі  

 Адміністратор - термін навчання – 0,5 року; 
 Покоївка; черговий по поверху - термін навчання – 1 рік; 
 Штукатур; лицювальник-плиточник; маляр; - термін навчання – 1,5 років; 

 



       Вступники   подають   особисто   заяву   про   вступ  до Хустського професійного 
ліцею із  зазначенням  обраної професії,    місця проживання  та    працевлаштування  пі-
сля   закінчення навчання, до якої додають: 

 документ про освіту (оригінал або його завірену  копію); 

 медичну    довідку    за    формою,   установленою   чинним законодавством (оригінал 
або її завірену копію); 

 6 фотокарток ( після 11 класу ) та 8 фотокарток ( після 9 класу )  розміром 3 х 4 см; 

 копію паспорта (свідоцтво про народження для осіб,  які за віком  не мають  паспор-
та); 

 довідку з місця проживання та про склад сім’ї;  

 ідентифікаційний код; 

 документ що має відношення до військової служби  

 документи,  що дають право на пільги, вступник пред'являє особисто в строки, визна-
чені для подання документів. 



      Особи,  які  направляються  на  навчання підприємствами, установами,  орга-
нізаціями, додають до заяви про вступ відповідний документ. 

      Прийом   документів   від  вступників  завершується, за п'ять днів до початку 
занять. 

 

1. Прийом  до  Хустського професійного ліцею проводиться  шляхом  співбесіди. 

2.  При конкурсному  відборі проводиться тестування або враховується середній бал 
атестата. 

3. Особи,  які  без поважних причин не з'явилися на співбесіду  у  зазначений  за   розк-

ладом   час   до навчання не допускаються. 



 

За додатковою інформацією звертайтесь за адресою: 90400, м. Хуст, вул. Свободи, 1;  
 

телефон:   (03142) 5-15-76 , 4-37-68 
 

e-mail: khustlicey10@rambler.ru 
 

Завітайте на наш сайт за адресою:           

http://khustlicey.ucoz.ua 

http://uchenlicey.at.ua 
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