
1 грудня, напередодні Дня Збройних сил України,  у Закарпатському обласному палаці 

дитячої та юнацької творчості „ПАДІЮН” нагороджено переможців обласного конкурсу 

літературних творів, творів образотворчого мистецтва та фоторобіт „Захисники України: 

історія та сьогодення”. Конкурс проводився серед учнів 5 – 10 класів закладів загальної 

середньої та позашкільної освіти. У ІІ етапі взяли участь понад тисячу учнів закладів освіти, а 

на ІІІ етап було відібрано найкращі (І місце) 104 роботи, у тому числі у номінації „Лист” – 27, 

у номінації „Вірш” – 24, у номінації „Малюнок” – 29 та  у номінації „Фоторобота” – 24. 
 

   

   
 

3 грудня, у Міжнародний день людей з інвалідністю, у Ужгородській спеціальній 

загальноосвітній школі-інтернаті І – ІІІ ступенів Закарпатської обласної ради через 

проведення загальношкільного заходу „Повір у себе – і в тебе повірять інші” привернуто 

увагу до проблем людей з інвалідністю, захисту їхніх прав, гідності і благополуччя, 

акцентовано увагу суспільства на перевагах, які воно отримує від участі людей з інвалідністю 

у політичному, соціальному, економічному і культурному житті. 
 

  
 

8 грудня у Закарпатському інституті післядипломної педагогічної освіти проведено ІІІ 

етап XIX Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика.   
 



  
 

13 грудня у Перечинській загальноосвітній школі-інтернаті І – ІІ ступенів 

Закарпатської обласної ради у шкільному музеї „З бабусиної скрині” проведено 

театралізоване дійство „Андріївські вечорниці”.   
 

  
 

14 грудня в Закарпатському обласному центрі науково-технічної творчості учнівської 

молоді відбулося відкриття виставки ,,Від Миколая до Різдва”. На виставці представлено  

роботи вихованців гуртків науково-технічного та художньо-естетичного напрямків технічної 

творчості. 
 

   
 

19 – 20 грудня – заходи в м. Ужгород та м. Берегово із упровадження  в області проекту 

„Програми малих стипендій з вивчення англійської мови” („Access”), що проводиться за 

підтримки Посольства США.   
 



  
 

19 грудня проведено обласне свято до Дня Святого Миколая та запалення вогнів 

головної обласної новорічної ялинки. Учасниками новорічного свята стали 450 дітей із 

багатодітних і малозабезпечених сімей з усіх міст та районів області. Для кожного з них 

організатори підготували солодкі новорічні подарунки та цікаву змістовну програму. 
 

   
 

19 грудня День Святого Миколая неодноразові переможці численних вітчизняних та 

міжнародних конкурсів – Рябицька Мілана, Царенко Анна, Гирич Аліна, Анталовці 

Олександр – зустрічали в гостях у подружжя Порошенків у Маріїнському палаці. 
 

  
 

26 грудня в області відкрито четвертий навчально-практичний центр із упровадження 

сучасних виробничих технологій. Зокрема на базі центру здійснюватиметься підготовка з 

професій „Електрозварник ручного зварювання”, „Електрозварник на автоматичних та 

напівавтоматичних зварювальних машинах”, „Зварник”. Кошти для придбання обладнання у 

сумі 2 мільйони 300 тисяч гривень були виділені з державного бюджету, а за рахунок коштів 

спеціального фонду закладу освіти було зроблено ремонтні роботи і підготовлено 

приміщення.  
 



  
 

Уведено в експлуатацію новобудову – Мукачівський заклад дошкільної освіти № 4 на 

45 місць.  

   
 

За результатами конкурсного відбору на посаду директора Вищого професійного 

училища № 3 м. Мукачево призначено Газдик Мирославу Миронівну.  

 

З метою створення умов для впровадження Концепції „Нова українська школа” та 

поліпшення матеріально-технічної бази закладів загальної середньої освіти у 2018 році на 

виконання обласної Програми розвитку освіти Закарпаття на 2013 – 2022 роки додатково 

було спрямовано 19,9 млн грн коштів обласного бюджету. За рахунок цих коштів та коштів 

державного бюджету в сумі 45 662,4 тис. грн заклади освіти області забезпечено 

комп’ютерною технікою, навчальним, дидактичним, спортивним  обладнанням тощо. 

За рахунок економії коштів у сумі 1284,3 тис. грн додатково закуплено 61 комплект 

обладнання для перших класів НУШ (до складу одного комплекту входить: ноутбук, 

багатофункціональний пристрій з чорнилами (БФП), ламінатор та плівка для ламінування, 

набір чорнил). 

На кошти, передбачені розпорядженням для оснащення закладів загальної середньої 

освіти з поглибленим/профільним вивченням природничих та математичних предметів та 

опорних шкіл засобами навчання, у тому числі кабінетами фізики, хімії, біології, географії, 

математики, мультимедійними засобами навчання, для 28 кабінетів придбано меблі на суму 

1149,0 тис. грн та обладнання на суму 13 970,9 тис. гривень. 
 

  



 

Для восьми класів, які є учасниками Всеукраїнського експерименту з реалізації 

Державного стандарту початкової загальної середньої освіти придбано дидактичний матеріал 

за кошти у сумі 764,0 тис. гривень. 
 

Закуплено 959 комплектів дидактичних засобів для навчання грамоти/письма (на 

магнітах) для усіх перших класів на суму 1949,6 тис. гривень. 
 

  
 

З метою реалізації проекту щодо створення нового освітнього простору для  10 закладів 

освіти області за рахунок коштів обласного бюджету закуплено комплекти спортивного 

обладнання у сумі 477,7 тис. гривень.  
 

  
 

Придбано 3100 комплектів додаткових шкільних меблів (столів учнівських одномісних 

та стільців) для учнів 1 класу НУШ у сумі 4185,0 тис. грн. 
 

 
 

На виконання обласної Програми поліпшення вивчення української мови у 

загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням мовами національних меншин з метою 

забезпечення підтримки авторських колективів із питань розробки експериментальних 

підручників з української мови та літератури видруковано підручник для 8 класу закладів 

загальної середньої освіти  (класів) з навчанням угорською мовою (обсяг 707 екземплярів). З 

обласного бюджету на цю мету було спрямовано 170,0 тис. гривень.  


