
15 серпня відкрито інклюзивно-ресурсні центри у м. Берегово та Перечинському 

районі. 

  

 

13 – 23 серпня з участю іноземних волонтерів-викладачів для учнів закладів загальної 

середньої освіти м. Берегово та Берегівського району проведено дитячі пришкільні табори з 

поглибленим вивченням англійської мови ,,GoCamp”. 

Діяльність зазначених таборів здійснювалася на базі визначених закладів загальної 

середньої освіти м. Берегово та району. Усього відпочинком охоплено 550 дітей, з якими 

працювали 18 волонтерів та 17 менторів. 

16 серпня відбулося медіа-відкриття таборів ,,GoCamp” з участю заступника Міністра 

освіти і науки України Павла Хобзея, під час якого проведено зустріч з волонтерами – 

викладачами англійської мови та менторами.  
 

   
 

16 серпня за підсумками 2017/2018 начального року було відзначено грошовими 

преміями та грамотами департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації 

42  переможців Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів, 15 переможців 

ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт Малої академії наук 

та трьох випускників, які склали зовнішнє незалежне оцінювання з максимальним 

результатом – 200 балів з навчального предмета. 
 

   



   
 

13 – 19 серпня у рамках відзначення 100-річчя позашкільного руху проведено обласну 

виставку закладів позашкільної освіти ,,Наш талант і творчість – тобі, Україно! 100-річчю 

позашкільного руху присвячується!”, яку відвідав заступник міністра освіти і науки України 

П.К. Хобзей. 
 

   
 

23 – 26 серпня участь вихованців Закарпатського центру туризму, краєзнавства, 

екскурсій і спорту учнівської молоді в XV чемпіонаті Європи з рогейну, що проходив у 

cмт  Берегомет Чернівецької області. Команда стала чемпіонами Європи серед юніорів зі 

спортивного орієнтування у виді рогейн.  
 

  
 

25 – 26 серпня організовано Міжнародний еколого-краєзнавчий сплав річкою Тиса 

„Пізнай свій край - охороняй його природу”. 
 

  



28 серпня відкрито інклюзивно-ресурсний центр у Великоберезнянському районі.  
 

   
 

30 серпня відкрито інклюзивно-ресурсний центр у Берегівському районі. 
 

    
 

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. гривень. Придбано три шкільні автобуси на загальну суму 5,2 млн гривень. 

Шкільні автобуси отримали заклади освіти м. Берегово, Воловецького, Рахівського, районів. 

Для забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти ,,Нова 

українська школа” придбано 700 комплектів (до складу одного комплекту входить: ноутбук, 

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

набір чорнил) для перших класів початкової школи, для чого використано 12 810,0 тис. грн, у 

тому числі з обласного бюджету 7082,3 тис. гривень. 
 

 
 

 


