




ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ департаменту освіти  

і науки облдержадміністрації 

18.10.2019 № 245 

 

 

Зони проведення першого туру  

всеукраїнського конкурсу  „Учитель року – 2020”  
 

 

З номінації  „Зарубіжна література” 
 

 

 

Відповідальний  

місцевий орган управління освітою 

(зона) за проведення першого туру  

Учасники, яких адміністративно-

територіальних одиниць входять            

у зону проведення першого туру 

Управління освіти, релігій та у 

справах національностей Хустської 

міської ради 

м. Хуст 

Відділ освіти, молоді та спорту 

Берегівської районної державної 

адміністрації 

Берегівський район  

Відділ освіти Великоберезнянської 

районної державної адміністрації 

Великоберезнянський район  

Управління освіти, молоді  та спорту 

Виноградівської районної державної 

адміністрації 

Виноградівський район  

Відділ освіти Міжгірської районної 

державної адміністрації   

Міжгірський район  

Управління освіти, молоді та спорту 

Мукачівської районної державної 

адміністрації   

Мукачівський район 

м. Мукачево 

Відділ освіти, молоді та спорту 

Рахівської районної державної 

адміністрації     

Рахівський район 

Відділ освіти Свалявської районної 

державної адміністрації   

Свалявський район 

Управління освіти Тячівської 

районної державної адміністрації     

Тячівський район 

Відділ освіти Хустської районної 

державної адміністрації     

Хустський район 
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З номінації „Історія” 

  

Відповідальний  

місцевий орган управління освітою 

(зона) за проведення першого туру  

Учасники, яких адміністративно-

територіальних одиниць входять            

у зону проведення першого туру 

Управління освіти, релігій та у 

справах національностей Хустської 

міської ради 

м. Хуст 

Відділ освіти, молоді та спорту 

Берегівської районної державної 

адміністрації 

Берегівський район 

м. Берегово 

Відділ освіти Великоберезнянської 

районної державної адміністрації 

Великоберезнянський район 

Управління освіти, молоді  та спорту 

Виноградівської районної державної 

адміністрації 

Виноградівський район 

Відділ освіти Іршавської районної 

державної адміністрації 

Іршавський район 

Відділ освіти Міжгірської районної 

державної адміністрації   

Міжгірський район 

Відділ освіти, молоді та спорту 

Рахівської районної державної 

адміністрації  

Рахівський район 

Відділ освіти Свалявської районної 

державної адміністрації   

Свалявський  район 

Воловецький район 

Управління освіти Тячівської 

районної державної адміністрації 

Тячівський район 

Відділ освіти, молоді та спорту 

Ужгородської районної державної 

адміністрації 

Ужгородський район 

м. Ужгород 

Відділ освіти Хустської районної 

державної адміністрації     

Хустський район 

 

З номінації „Образотворче мистецтво” 
 

Відповідальний  

місцевий орган управління освітою 

(зона) за проведення першого туру  

Учасники, яких адміністративно-

територіальних одиниць входять            

у зону проведення першого туру 

Управління освіти, молоді та спорту 

виконавчого комітету Мукачівської 

міської ради 

м. Мукачево 

Свалявський район 

Управління освіти, релігій та у 

справах національностей Хустської 

міської ради 

м. Хуст 
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Відділ освіти Великоберезнянської 

районної державної адміністрації 

Великоберезнянський район 

Управління освіти, молоді  та спорту 

Виноградівської районної державної 

адміністрації 

Виноградівський район 

Відділ освіти Воловецької районної 

державної адміністрації 

Воловецький район 

Відділ освіти Іршавської районної 

державної адміністрації 

Іршавський район 

Мукачівський район 

Відділ освіти Міжгірської районної 

державної адміністрації   

Міжгірський район 

Відділ освіти, молоді та спорту 

Рахівської районної державної 

адміністрації 

Рахівський район 

Відділ освіти Хустської районної 

державної адміністрації  

Хустський район  

Тячівський район 

Відділ освіти, молоді та спорту 

Ужгородської районної державної 

адміністрації 

Ужгородський район 

 
 

З номінації „Початкова освіта” 
 

Відповідальний  

місцевий орган управління освітою 

(зона) за проведення першого туру  

Учасники, яких адміністративно-

територіальних одиниць входять            

у зону проведення першого туру 

Управління освіти, молоді та спорту 

виконавчого комітету Мукачівської 

міської ради 

м. Мукачево 

Управління освіти та культури 

Берегівської міської ради 

м. Берегово 

Берегівський район 

Управління освіти, релігій та у 

справах національностей Хустської 

міської ради 

м. Хуст 

Відділ освіти Великоберезнянської 

районної державної адміністрації 

Великоберезнянський район 

Управління освіти, молоді  та спорту 

Виноградівської районної державної 

адміністрації 

Виноградівський район 

Відділ освіти Іршавської районної 

державної адміністрації 

Іршавський район 

Іршавська ОТГ 

Відділ освіти Міжгірської районної 

державної адміністрації   

Міжгірський район 

Воловецький район 
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Управління освіти, молоді та спорту 

Мукачівської районної державної 

адміністрації   

Мукачівський район 

Відділ освіти, молоді та спорту 

Рахівської районної державної 

адміністрації     

Рахівський район 

Відділ освіти Свалявської районної 

державної адміністрації   

Свалявський район  

Управління освіти Тячівської 

районної державної адміністрації     

Тячівський район  

Вільховецька ОТГ 

Відділ освіти, молоді та спорту 

Ужгородської районної державної 

адміністрації 

Ужгородський район 

Перечинський район 

Відділ освіти Хустської районної 

державної адміністрації     

Хустський район 

Відділ освіти, молоді та спорту, у 

справах дітей,  культури, туризму та 

зовнішніх зв’язків  Полянської 

сільської ради Свалявського району 

Полянська ОТГ  

 
З номінації „Хімія” 

 

Відповідальний  

місцевий орган управління освітою 

(зона) за проведення першого туру  

Учасники, яких адміністративно-

територіальних одиниць входять            

у зону проведення першого туру 

Відділ освіти Великоберезнянської 

районної державної адміністрації 

Великоберезнянський район 

Управління освіти, молоді  та спорту 

Виноградівської районної державної 

адміністрації 

Виноградівський район 

м. Берегово 

Відділ освіти Міжгірської районної 

державної адміністрації   

Міжгірський район 

Відділ освіти, молоді та спорту 

Рахівської районної державної 

адміністрації     

Рахівський район 

Відділ освіти Свалявської районної 

державної адміністрації   

Свалявський район 

Іршавський район 

Полянська ОТГ 

Відділ освіти, молоді та спорту 

Ужгородської районної державної 

адміністрації 

Ужгородський район 

Відділ освіти Хустської районної 

державної адміністрації  

Хустський район 

Тячівський район 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ департаменту освіти  

і науки облдержадміністрації 

18.10.2019 № 245 

 

 

ЖУРІ 

другого (регіонального) туру  

всеукраїнського конкурсу „Учитель року – 2020”  

 

З номінації  „Зарубіжна література” 

 

Голова журі 

РОШКО М.М. – декан факультету іноземної філології                            

ДВНЗ „Ужгородський національний університет”, 

кандидат філологічних наук, доцент (за згодою) 

Заступник голови журі 
ГНАТКОВИЧ Т.Д. 

 

– завідувач кабінету методики викладання суспільно-

гуманітарних та художньо-естетичних дисциплін 

Закарпатського інституту післядипломної 

педагогічної освіти, кандидат педагогічних наук  

Секретар журі 
ОПАЧКО О.І. – методист кабінету методики викладання суспільно-

гуманітарних та художньо-естетичних дисциплін 

Закарпатського інституту післядипломної 

педагогічної освіти 

Члени журі: 
ВАРГА  Ю.О. – учитель зарубіжної літератури Верхньоводянської 

загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 1 

Рахівської районної ради Закарпатської області, 

учитель-методист 

ІЛЬТЬО  І.М. – учитель зарубіжної літератури Мукачівського 

навчально-виховного комплексу „Загальноосвітня 

школа І – ІІІ ступенів – дошкільний навчальний 

заклад” № 11 Мукачівської міської ради 

Закарпатської області, учитель-методист 

РОЗМАН І.І. – доцент кафедри англійської філології і методики 

викладання іноземних мов Мукачівського 

державного університету, кандидат педагогічних 

наук (за згодою) 

СЕРБАЙЛО  О.П. – учитель зарубіжної літератури  класичної гімназії 

Ужгородської міської ради Закарпатської області, 

учитель-методист 
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З номінації „Історія” 

 
 

Голова журі 
ШНІЦЕР І.О. 

 

– завідувач кафедри модерної історії України                             

та зарубіжних країн факультету історії та 

міжнародних відносин ДВНЗ „Ужгородський 

національний університет”, кандидат історичних 

наук, доцент (за згодою) 

Заступник голови журі 
МОГОРИТА В.М. – учитель історії Тюшківського навчально-виховного 

комплексу „Загальноосвітній навчальний заклад                       

І – ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад” 

Міжгірської районної ради Закарпатської області, 

кандидат педагогічних наук, учитель-методист 

Секретар журі 
ШИМОН Ю.Ю. – методист кабінету методики викладання суспільно-

гуманітарних та художньо-естетичних дисциплін 

Закарпатського інституту післядипломної 

педагогічної освіти, викладач історії та 

суспільствознавства, учитель-методист 

Члени журі: 

КЛЬОФА І.В. – учитель історії Королівської загальноосвітньої 

школи І – ІІІ ступенів № 1 Виноградівської районної 

ради Закарпатської області, учитель-методист 

МАГА В.В. – учитель історії Чопської загальноосвітньої школи                  

І – ІІІ ступенів  № 2 імені Іштвана Сечені Чопської 

міської ради Закарпатської області, учитель-методист 

ЧЕЧУР М.М. – учитель історії Мукачівського ліцею Мукачівської 

міської ради Закарпатської області  

ЩЕРБА І.І. – учитель історії Ужгородської загальноосвітньої 

школи І – ІІІ ступенів № 6 ім. В.С. Ґренджі-

Донського Ужгородської міської ради Закарпатської 

області, учитель-методист 

 

 

З номінації „Образотворче мистецтво” 
 

Голова журі 

 

 

ВОЛОЩУК А.В. – завідувач кафедри культури та соціально-

гуманітарних дисциплін Закарпатської академії 

мистецтв, кандидат педагогічних наук, доцент                     

(за згодою) 
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Заступник голови журі 

ЗЕЙКАН  І.П. – директор Імстичівської загальноосвітньої школи                       

І – ІІІ ступенів Іршавської районної ради 

Закарпатської області, учитель образотворчого 

мистецтва, учитель-методист  

Секретар журі 
ЖАБЛЯК М.Д. –методист  кабінету координаційно-методичної 

діяльності Закарпатського інституту післядипломної   

педагогічної  освіти, учитель образотворчого 

мистецтва, учитель-методист 

Члени журі: 
ДОБЕЙ Г.М. –  учитель образотворчого мистецтва Ужгородської 

спеціалізованої школи І – ІІІ ступенів № 5                                  

з поглибленим вивченням іноземних мов 

Ужгородської міської ради Закарпатської області, 

учитель-методист 

ПОВХАН М.В. – заступник директора з виховної роботи Худлівської 

загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів 

Ужгородської районної ради Закарпатської області, 

учитель  образотворчого мистецтва, учитель-

методист 

ПАПІШ Л.В. – учитель образотворчого мистецтва Мукачівської 

загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 1                         

ім. О.С. Пушкіна Мукачівської міської ради 

Закарпатської області, учитель-методист 

ШУТКА М.М. – учитель образотворчого мистецтва Воловецького 

закладу загальної середньої освіти І – ІІІ ступенів 

Воловецької  районної ради Закарпатської області, 

учитель-методист 
 

 

З номінації „Початкова освіта” 
 

Голова журі 
СОПКОВА Г.І. – директор департаменту освіти і науки обласної 

державної адміністрації, заслужений працівник 

освіти 

Заступники голови журі: 
РОЗЛУЦЬКА Г.М. – професор кафедри загальної педагогіки та 

педагогіки вищої школи ДВНЗ „Ужгородський 

національний університет”, доктор педагогічних 

наук, учитель початкового навчання (за згодою) 

ТОВКАНЕЦЬ Г.В. – завідувач кафедри теорії та методики початкової 

освіти Мукачівського державного університету, 

доктор педагогічних наук, професор (за згодою) 
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Секретар журі 

ГОРДУЗ Н.О. – завідувач кабінету методики дошкільної та 

початкової освіти Закарпатського інституту 

післядипломної педагогічної освіти, кандидат 

педагогічних наук 

Члени журі: 
ВАГЕРИЧ  К.Ф. – заступник директора з навчально-виховної роботи 

Мукачівського навчально-виховного комплексу 

„Дошкільний навчальний заклад  –  загальноосвітня 

школа І ступеня – гімназія” Мукачівської міської 

ради Закарпатської області, учитель початкових 

класів 

КІРИК М.Ю. – методист кабінету методики дошкільної та 

початкової освіти Закарпатського інституту 

післядипломної педагогічної освіти 

ЮРИК  О.М. – методист методичного кабінету управління освіти 

Ужгородської міської ради, учитель початкових 

класів 

 

 

 

З номінації „Хімія” 
 

Голова журі 
ОНИСЬКО М.Ю. – завідувач кафедри органічної хімії хімічного 

факультету ДВНЗ „Ужгородський національний 

університет”, кандидат хімічних наук, доцент                                 

(за згодою)  

Заступник голови журі 

ГРАБОВСЬКИЙ О.В. – доцент кафедри природничо-математичної освіти 

та інформаційних технологій Закарпатського 

інституту післядипломної педагогічної освіти, 

кандидат біологічних наук, викладач біології та хімії  

Секретар журі 
ГОЛОМБ  О.М. – методист кабінету методики викладання 

природничо-математичних дисциплін 

Закарпатського інституту післядипломної 

педагогічної освіти, учитель хімії 

Члени журі: 
ГАНИЧ  О.В. - – учитель хімії Сторожницької загальноосвітньої 

школи І – ІІІ ступенів Ужгородської районної ради 

Закарпатської області, старший учитель 

ГАСИЧ О. П. – методист методкабінету  управління освіти, молоді 

та спорту Виноградівської райдержадміністрації, 

учитель хімії, старший учитель 
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МЕЛЕГАНИЧ  О.Д. – заступник директора з навчально-виховної роботи 

Іршавського закладу загальної середньої освіти                        

І – ІІІ ступенів № 1 Іршавської міської ради 

Закарпатської області, учитель хімії, учитель-

методист 

ФЕДАК- 

ПОШТАК Н. В.  

– учитель хімії класичної гімназії Ужгородської 

міської ради Закарпатської області,                        

учитель-методист 
 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ департаменту освіти  

і науки облдержадміністрації 

18.10.2019 № 245 

 

Примірний порядок  

організації та проведення другого (регіонального) туру  

всеукраїнського конкурсу „Учитель року – 2020” 
 

1. Всеукраїнський конкурс „Учитель року – 2020” (далі – Конкурс) 

проводиться у номінаціях „Зарубіжна література”, „Історія”, „Образотворче 

мистецтво”, „Початкова освіта”, „Хімія”. 

2. Мовою Конкурсу є державна мова.  

3. Конкурс проводиться на добровільних засадах. 

Учасниками Конкурсу є педагогічні працівники закладів загальної 

середньої та професійної (професійно-технічної) освіти за основним місцем 

роботи, які мають стаж педагогічної діяльності не менше трьох років, 

зареєструвалися та подали організаційному комітету першого туру матеріали, 

що визначені порядком проведення. 

Участь у другому (регіональному) турі Конкурсу беруть переможці 

першого (зонального) туру.  

4. Організаційним комітетам першого (зонального) туру Конкурсу 

необхідно до 25 листопада 2019 року організаційному комітету з проведення 

другого (регіонального) туру Конкурсу надіслати на електронну адресу 

Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти: 

info@zakinppo.org.ua: 

інформацію  про проведення першого  (зонального) туру                           

всеукраїнського конкурсу „Учитель року – 2020” та подання                                                

на учасників другого (регіонального) туру конкурсу (додаток 2                                     

до наказу ДОН 10.09.2019 № 208); 

інформаційну картку у форматі Microsoft Word  із врахуванням змін, що 

відбулись у педагогічній та методичній діяльності педагога від початку 

першого туру Конкурсу з посиланням на відеорезюме до 5 хвилин                                   

(за наявності). Форма інформаційної картки та орієнтовний план відеорезюме 

додаються (взірці 1, 2); 

портретне фото у форматі JPG (400х400 пікселів).  

У темі повідомлення зазначається номінація, наприклад  „Хімія”;                            

у назвах файлів обов’язково вказується номінація та прізвище, наприклад, 

„Хімія_Грицай”.   

5. Другий (регіональний) тур Конкурсу проводитиметься очною формою              

11 – 13 лютого 2020 року (відбірковий та фінальний етапи): 

5.1. Конкурсні випробування другого (регіонального) туру Конкурсу 

розподіляються таким чином: 

„Зарубіжна література” – „Тестування”  та  „Практична робота”                             

(11 – 12 лютого 2020 року) – відбірковий етап; „Майстер-клас”, „Методичний 

практикум” та „Урок” (12 – 13 лютого 2020 року) – фінальний етап;     

mailto:info@zakinppo.org.ua
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„Історія” – „Тестування”  та „Методичний експромт”                                            

(11 – 12 лютого 2020 року) – відбірковий етап; „Методичний практикум”,  

„Практична робота”  та „Урок” (12 – 13 лютого 2020 року) – фінальний етап;     

„Образотворче мистецтво” –„Тестування” та  „Практична робота”                      

(11 – 12 лютого 2020 року) – відбірковий етап; „Методичний практикум”,  

„Проєкт” та „Урок” (12 – 13 лютого 2020 року) – фінальний етап;    

„Початкова освіта” – „Тестування” та  „Методичний експромт”                                      

(11 – 12 лютого 2020 року) – відбірковий етап; „Практична робота”, „Проєкт” та 

„Урок” (12 – 13 лютого 2020 року) – фінальний етап; 

„Хімія” – „Контрольна робота” та „Практична робота”                                          

(11 – 12 лютого 2020 року) – відбірковий етап; „Методичний практикум”, 

„Хімічний експеримент” та „Урок” (12 – 13 лютого 2020 року) – фінальний етап;     

5.2. На кожному турі Конкурсу теми, завдання, питання конкурсних 

випробувань визначаються головою та членами журі, які забезпечують 

секретність завдань конкурсних випробувань до моменту їх оприлюднення. 

6. Оцінювання конкурсних випробувань здійснюється за бальною 

системою та критеріями, затвердженими відповідним журі: 

6.1. Оцінювання здійснюється особисто кожним членом журі, який 

вносить бали до оціночного листа, підписує та здає його секретареві журі 

одразу після закінчення кожним учасником відповідного конкурсного 

випробування. 

6.2. Не допускається обговорення членами журі виступів учасників                           

під час проведення та оцінювання конкурсного випробування. 

7. Для участі у фінальному етапі другого (регіонального) туру Конкурсу  

у кожній номінації визначається 5 конкурсантів, які набрали більшу кількість 

балів  у конкурсних випробуваннях відбіркового етапу.  

7.1. У випадку однакової кількості балів перевага надається тому 

учасникові, який має вищий бал за конкурсне випробування „Практична 

робота” у номінаціях: „Зарубіжна література”, „Образотворче мистецтво”, 

„Хімія”, а для  номінацій „Історія” та „Початкова освіта” – „Методичний 

експромт”. 

7.2. Члени фахових журі на кожному етапі цього туру Конкурсу 

оцінюють роботу конкурсантів за визначеною бальною системою                                 

з урахуванням специфіки навчального предмета. Максимальна кількість балів 

за кожен етап Конкурсу – 100 балів. Бали, набрані на відбірковому етапі 

Конкурсу, анулюються. 

7.3. За загальною кількістю балів конкурсних випробувань фінального 

етапу членами фахового журі у кожній номінації визначається переможець,               

2 лауреати, які посіли друге й третє місця, та дипломанти. 

У випадку однакової кількості балів перевага надається тому учасникові, 

який має вищий бал за конкурсне випробування „Урок”. 

7.4. Рішення журі кожного туру Конкурсу оформляються протоколами,                    

які підписують голова та секретар журі. 
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7.5. Підсумок кожного туру Конкурсу є колегіальним рішенням журі та 

не підлягає перегляду. У разі виникнення питань щодо результатів оцінювання 

конкурсних випробувань роз’яснення учасникам надає голова журі.  

8. Результати оцінювання конкурсних випробувань доводяться                        

до відома учасників кожного конкурсного дня.  

9. Зведені відомості кожного конкурсного випробування, рейтингові 

листи підписуються всіма присутніми членами журі й у сканованому вигляді 

розміщуються на веб-сайті Закарпатського інституту післядипломної 

педагогічної освіти. 

10. З метою формування незалежного уявлення про хід Конкурсу 

можлива присутність представників громадських організацій, засобів масової 

інформації (далі – спостерігачі). 

10.1. Спостерігачі мають попередньо повідомити організаторів                          

та зареєструватися в організаційному комітеті другого (регіонального) туру 

Конкурсу. 

10.2. Під час конкурсних випробувань та процесу оцінювання в одному 

приміщенні можуть бути присутніми не більше двох представників                            

від громадських організацій і двох – від засобів масової інформації. 

10.3. Спостерігачі не можуть чинити вплив на перебіг Конкурсу та його 

результати, перешкоджати проведенню Конкурсу, відволікати учасників                        

та членів журі тощо. 

10.4. Висновок про перебіг Конкурсу спостерігачі мають довести                          

до відповідних організаційних комітетів у письмовій формі протягом одного 

дня після його завершення. 

10.5 Члени відповідних організаційних комітетів та журі Конкурсу 

сприяють спостерігачам у здійсненні їхніх повноважень. 

 

 

Взірець 1 

 

 

Інформаційна картка* 

учасника всеукраїнського конкурсу „Учитель року – 2020” 

у номінації „________________________” 

 

 

Прізвище, ім’я, по батькові  

Посада (відповідно до запису в 

трудовій книжці) 
 

Місце роботи (найменування 

закладу освіти відповідно до 

статуту) 

 

Освіта (найменування закладу 

вищої освіти, рік закінчення 

навчання) 
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Самоосвіта (зазначається за 

останні 3 роки в порядку 

зменшення  за категоріями: друга 

освіта; очні, дистанційні курси; 

конференції, семінари; конкурси 

тощо)  

 

Педагогічний стаж   

Кваліфікаційна категорія   

Педагогічне звання                    
(за наявності) 

 

Науковий ступінь                        
(за наявності) 

 

Посилання на інтернет-

ресурси, де Ви представлені 
(за наявності) 

 

Посилання на відеорезюме**  

Педагогічне кредо  

Опис педагогічної ідеї 
(обсяг – до двох сторінок) 

Необхідно висвітлити суть Вашої педагогічної ідеї; представити 

технології, методи, прийоми, форми роботи, які Ви застосовуєте для 

реалізації педагогічної ідеї; навести приклади. 

 

* Формат інформаційної картки не змінювати 

** Для учасників третього туру 

 

 

Взірець 2 

 

 

Орієнтовний план відеорезюме учасника  

третього туру всеукраїнського конкурсу „Учитель року – 2020” 

 

У чому полягає Ваша педагогічна ідея? 

Як Ви реалізуєте свою педагогічну ідею? Які технології, методи, прийоми, 

форми роботи Ви застосовуєте?  

Чому, на Вашу думку, саме ця ідея є актуальною та ефективною?  

Які Ваші основні досягнення? Чим Ви пишаєтеся? 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ департаменту освіти  

і науки облдержадміністрації 

18.10.2019 № 245 

 

 

 

Список закладів загальної середньої освіти 

міста Ужгорода для проведення практичного туру  

другого (регіонального) всеукраїнського конкурсу  

„Учитель року – 2020” 

 

 
Номінація Заклад освіти/ 

початок занять 

Адреса  

закладу освіти 

„Зарубіжна 

література” 

Лінгвістична гімназія імені                               

Т.Г. Шевченка Ужгородської міської 

ради Закарпатської області, початок 

занять о 830 

м. Ужгород, 

набережна 

Незалежності, 4 

„Історія” Ужгородська загальноосвітня школа             

І – ІІІ ступенів № 6 імені В.С. Ґренджі-

Донського  Ужгородської міської ради 

Закарпатської області, початок                     

занять о 830 

м. Ужгород, 

вул. Польова, 22 

„Образотворче 

мистецтво” 

Ужгородська спеціалізована школа                       

І – ІІІ ступенів № 5 з поглибленим 

вивченням іноземних мов Ужгородської 

міської ради Закарпатської області, 

початок занять о 800  

м. Ужгород,  

наб. Київська, 16 

„Початкова 

освіта” 

Навчально-виховний комплекс 

„Загальноосвітня школа І ступеня – 

дошкільний навчальний заклад 

„Престиж” Ужгородської міської ради 

Закарпатської області, початок                    

занять о 830  

м. Ужгород,  

вул. Василя 

Комендаря, 48 

„Хімія” Класична гімназія Ужгородської міської 

ради Закарпатської області, початок 

занять о 830 

м. Ужгород, 

вул. 8 Березня, 44            
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