
Лютий 2020 року  

 

8 лютого на базі Закарпатського центру туризму, краєзнавства, екскурсій і спорту 

учнівської молоді відбулася обласна учнівська конференція, під час якої підбито 

підсумки І-го (регіонального) туру Всеукраїнської краєзнавчої акції учнівської молоді 

„Українська революція: 100 років надії і боротьби”.  

Для участі у регіональному турі акції відповідно до п’яти тематичних напрямів 

надіслано дослідницько-краєзнавчі роботи учнів закладів освіти м. Ужгород, 

м.  Мукачево, м. Хуст, Виноградівського, Великоберезнянського, Мукачівського, 

Міжгірського, Тячівського та Ужгородського районів. 

 

18 лютого на Пагорбі Слави відбувся мітинг-реквієм з вшанування військовослужбовців, 

що брали участь у захисті Дебальцівського плацдарму у 2014–2015 роках.  

Відзначення подій під Дебальцево відбулося і у „ПАДІЮНі”. 
 

 
 

  

   
 

24 лютого з робочим візитом у Закарпатській області перебував заступник міністра 

освіти і науки України Єгор Стадний  з питань імплементації Закону України 

„Про  фахову передвищу освіту”, шляхи подальшого функціонування закладів фахової 

передвищої освіти, що є структурними підрозділами закладів вищої освіти.  

 

   



   
 

25 лютого на Закарпатті з робочою поїздкою перебувала заступник міністра освіти і 

науки України Любимира Мандзій. У рамках її візиту в с.  Яноші Берегівського району 

відбулася зустріч із учителями української мови і літератури, що викладають у закладах 

загальної середньої освіти з навчанням угорською та румунською мовами, де було  

обговорено ряд питань щодо викладання української мови, державного стандарту базової 

середньої освіти, організації підвищення кваліфікації вчителів.   
 

   
 

   
 

Як покращити якість освіти через професійний розвиток педагогів, через раціональне і 

своєчасне використання коштів субвенцій, через оптимальну мережу закладів освіти, про 

зміну підходів до укладання і видання підручників йшлося на зустрічі заступника 

міністра освіти і науки Любомири Мандзій  із керівниками місцевих органів управління 

освіти в м. Мукачево. 
 

   
 

 

 



27 лютого у Закарпатському обласному палаці дитячої та юнацької творчості 

„ПАДІЮН” відбулося підбиття підсумків і нагородження переможців регіонального туру 

всеукраїнського конкурсу „Учитель року – 2020”. На Закарпатті учасниками першого 

туру, що зонально проводився в адміністративно-територіальних одиницях області, стали 

232 педагоги. За його підсумками до участі у другому (регіональному) турі було 

представлено у номінації „Початкова освіта” матеріали 12 учасників, у номінації 

„Історія” – 8, „Зарубіжна література” – 9, „Образотворче мистецтво” – 10, у номінації 

„Хімія” змагалися 7 педагогів. Переможців обласного етапу конкурсу в кожній із 

номінацій відзначено преміями, суми яких дорівнюють виплатам, передбаченим на 

фінальному етапі: за І місце – 19 010,00 грн, за ІІ місце – 15 208,00 грн, за ІІІ місце – 

11 406,00 гривень. 
 

   
 

   
 

Проведено ІІ етап Всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт учнів-

членів Малої академії наук України.  
 

 
 

  

   
 


