
 4 жовтня в Закарпатському обласному палаці дитячої та юнацької творчості 

„ПАДІЮН”, напередодні Дня працівників освіти, відомчими та обласними нагородами 

відзначено кращих із кращих  педагогів області.  На обласному рівні щороку, починаючи з 

2008 року, з метою піднесення ролі й авторитету педагога в суспільстві, відзначення кращих 

працівників за значний особистий внесок у розвиток освітньої галузі, відповідно до клопотань 

місцевих органів управління освітою та закладів освіти, присуджується обласна педагогічна 

премія імені Августина Волошина у розмірі 5 тисяч гривень.  У 2018 році до нагородження  

було представлено 17 осіб.  

За дорученням голови обласної державної адміністрації вишукано додаткові кошти для 

збільшення премії, тож розмір її у 2018 році становив 9  тисяч гривень.  
 

   
 

10 жовтня після реконструкції введено в експлуатацію заклад дошкільної освіти 

с. Вербовець Виноградівського району на 75 місць. Загальна кошторисна вартість 

будівництва – 1,5 млн гривень.  
 

   
 

14 жовтня на загальнодержавному рівні відзначено День захисника України. Під час 

урочистих заходів в обласному центрі відбулася церемонія складання урочистої клятви 

ліцеїстами Закарпатського обласного ліцею-інтернату з посиленою військово-фізичною 

підготовкою Закарпатської обласної ради. 
 

  
 

 



До Дня захисника України було презентовано книгу „Пам’ять про подвиг”. Це видання 

про земляків-закарпатців, які загинули, захищаючи цілісність та суверенітет України, – 

результат трьохрічної пошукової роботи учнів закладів професійної (професійно-технічної) 

освіти області. Книга стала дипломантом ІХ Всеукраїнського літературно-музичного 

фестивалю вшанування воїнів України „Розстріляна молодість” у номінації „Література та 

кіномистецтво” 
. 

25 – 26 жовтня в м. Ужгород у рамках співпраці Міністерства освіти і науки України з 

Офісом Координатора проектів ОБСЄ в Україні проведено VI-й діалоговий захід „Дорожня 

карта: виклики та можливості для мов національних меншин”, у рамках якого відбулася 

нарада-семінар педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти з навчанням 

угорською мовою щодо особливостей вивчення угорської мови і літератури, зарубіжної 

літератури та української мови в основній та старшій школі у 2018/2019 навчальному році. 
 

  
 

26 – 28 жовтня уже вдванадцяте в Ужгороді проходив Міжнародний фестиваль-

конкурс дитячої та юнацької хореографії „ПАДІЮН-ЄВРО-ДАНС”. 950 учасників з України, 

з Словаччини та Молдови змагалися у танцювальній вправності.  
 

 
 

 

 
 

 



Протягом жовтня департаментом освіти і науки облдержадміністрації придбано 54 

кабінети української мови і літератури для закладів загальної середньої освіти І–ІІІ ступенів з 

мовами навчання національних меншин на суму 8220,5 тис. гривень. Крім того, за рахунок 

коштів обласного бюджету придбано меблі для 54 кабінетів на суму 274,1 тис. гривень. 
 

   
 

Відповідно до Програми розвитку освіти Закарпаття на 2013 – 2022 роки 

профінансовано на 2018/2019 навчальний рік оплату за навчання 87 студентів пільгових 

категорій із малозабезпечених родин, що навчаються у закладах вищої освіти області на 

контрактній формі, на загальну суму 553 298 грн. Серед студентів пільгових категорій, які 

отримали пільги з оплати за навчання: 17 – діти-сироти та діти, позбавлені батьківського 

піклування, 47 – діти-інваліди та інваліди дитинства, 21 – студенти з багатодітних сімей, 2 – 

студенти, у яких обидва батьки інваліди.  


