
Вакансії педагогічнх працівників у 

закладах загальної середньої освіти  

 

 

№ 

з/п 

Адміністративно-

територіальна 

одиниця 

Назва закладу освіти, що потребує 

спеціаліста 

Предмет 

викладання 

Кількість 

годин/ставок 

1. м. Ужгород Ужгородська спеціалізована школа  

І-ІІІ ступенів № 3 з поглибленим 

вивченням англійської мови 

вихователь ГПД 2 ставки 

НВК „Ялинка” вихователь ГПД 2 ставки 

2. Мукачівська ОТГ Мукачівська загальноосвітня школа   
І-ІІІ ступенів № 2   ім. Т.Г. Шевченка 

образотворче мистецтво 18 год. 

Мукачівський ліцей № 6 вихователь ГПД 1 ставка 
Мукачівська загальноосвітня школа  

І-ІІІ ступенів № 7 
асистент вчителя 2 ставки 

Мукачівський ліцей № 10 математика 16 год. 
Мукачівська загальноосвітня школа  

І-ІІІ ступенів № 13 
інформатика 18 год. 

Мукачівська спеціалізована школа   

І-ІІІ ступенів № 16 з поглибленим вивченням 

окремих 

предметів та курсів 

англійська мова 20 год. 

Новодавидківська загальноосвітня школа  

 І-ІІІ ступенів  
практичний психолог 1 ставка 

Дерценська загальноосвітня школа  
І-ІІІ ступенів 

практичний психолог 1 ставка 

хімія 9 год. 

фізична культура 21 год. 

математика 10 год. 

біологія 12 год. 

практичний психолог 0,75 ставки 

зарубіжна література 10 год. 

вихователь ГПД 1 ставка 

3. м. Берегово - - - 



4. м. Хуст - - - 

5. м. Чоп Чопська загальноосвітня школа   

І-ІІІ ступенів № 1 

образотворче мистецтво 18 год. 

музичне мистецтво 18 год. 

6. Берегівський район Батрадівська загальноосвітня школа  

І-ІІ ступенів 

початкові класи 1 ставка 

Каштанівська загальноосвітня школа   

І ступеня 

початкові класи 1 ставка 

Горонглабський НВК „Дошкільний 

навчальний заклад – загальноосвітня 

школа І-ІІ ступенів” 

українська мова та 

література 

13 год. 

Гутівська загальноосвітня школа  

І-ІІ ступенів 

 

українська мова та 

література 

23,5 год 

 

хімія та біологія 13 год. 

Великобийганська загальноосвітня школа             

І-ІІ ступенів 

фізичне виховання 10 год. 

Квасівська загальноосвітня школа  

І-ІІ ступенів 

зарубіжна література 10 год. 

фізичне виховання 15 год. 

Малобийганська загальноосвітня школа        

І-ІІ ступенів 

українська мова та 

література 

18 год. 

Попівська загальноосвітня школа  

І-ІІ ступенів 

фізичне виховання 15 год. 

Шомівська загальноосвітня школа  

І-ІІ ступенів 

українська мова та 

література 

18,5 год. 

Варівська загальноосвітня школа  

І-ІІІ ступенів 

хімія 18 год. 

Берегівська угорська гімназія інформатика 20 год. 

Мужіївська загальноосвітня школа  

І-ІІІ ступенів 

фізика 14 год. 

Свободянська загальноосвітня школа  

І-ІІІ ступенів 

угорська мова 18 год. 

Боржавська загальноосвітня школа  

І-ІІ ступенів 

англійська мова 17 год. 

Яношівська загальноосвітня школа 

 І-ІІІ ступенів 

психолог 1 ставка 



Великоберезька загальноосвітня школа 

 І-ІІІ ступенів 

психолог 0,5 ставки 

Гатянська загальноосвітня школа                     

І-ІІІ ступенів 

психолог 1 ставка 

7. Великоберезнянський  

район 

Волосянківська загальноосвітня школа                 

І ступеня 

англійська мова 6 год. 

Лютянська загальноосвітня школа   

І-ІІ ступенів 

інформатика 6 год. 

Мирчанська загальноосвітня школа  

І-ІІ ступенів 

фізика 7 год. 

Розтоцько-Пастільська загальноосвітня 

школа І-ІІ ступенів 

інформатика 7 год. 

Смереківська загальноосвітня школа  

І-ІІ ступенів 

німецька мова 9 год. 

Стричавська загальноосвітня школа  

І-ІІ ступенів 

німецька мова 9 год. 

педагог-організатор 0,5 ставки 

Тихівська загальноосвітня школа  

І-ІІ ступенів 

початкові класи 20 год. 

Верхньобистрянська загальноосвітня 

школа І-ІІ ступенів 

біологія 7 год. 

Лютянська загальноосвітня школа  

І-ІІІ ступенів 

фізика 10 год. 

Чорноголівська загальноосвітня школа  

І-ІІІ ступенів 

технології 9 год. 

8. Виноградівський  

район 

Виноградівська загальноосвітня школа              

І-ІІІ ступенів №1  

математика 9 год. 

фізика 9 год. 

Виноградівська  гімназія  соціальний педагог 1 ставка 

Вилоцька загальноосвітня школа  

І-ІІІ ступенів №2  

практичний психолог 0,5 ставки 

соціальний педагог 0,5 ставки 

українська мова та 

література 

6 год. 

Навчально-виховний комплекс 

„Неветленфолівська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів – дошкільний 

навчальний заклад”  

вихователь ГПД 2 ставки 

фізична культура 9 год. 

зарубіжна література 9 год. 



Олешницька загальноосвітня школа              

І-ІІІ ступенів  

математика 18 год. 

Пийтерфолвівська загальноосвітня школа              

І-ІІІ ступенів 

 

фізика 14 год. 

вихователь ГПД 2 ставки 

педагог-організатор 1 ставка 

Чорнотисівська загальноосвітня школа 

 І-ІІІ ступенів  

початкові класи 1 ставка 

Чернянська загальноосвітня школа  

І-ІІІ ступенів  

трудове навчання, 

технології 

18 год. 

фізична культура 18 год. 

Навчально-виховний комплекс 

„Хижанська загальноосвітня школа   

І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний 

заклад”  

соціальний педагог 

 

 

1 ставка 

 

 

Фертешолмашська загальноосвітня школа            

І-ІІ ступенів  

фізика 7 год. 

інформатика 14 год. 

Форголанська загальноосвітня школа                   

І-ІІ ступенів  

 

математика 20 год. 

фізика 6 год. 

хімія 6 год. 

Навчально-виховний комплекс 

„Малокопанська загальноосвітня школа  

І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний 

заклад” 

практичний психолог 0,5 ставки 

соціальний педагог 0,5 ставки 

Новоселицька загальноосвітня школа                  

І-ІІ ступенів  

англійська мова 23 год. 

музичне мистецтво 7 год. 

Навчально-виховний комплекс 

„Новосільська загальноосвітня школа   

І-ІІ ступенів–дошкільний навчальний 

заклад”  

математика 18 год. 

інформатика 7 год. 

біологія, хімія 8 год. 

Дюлянська загальноосвітня школа                        

І-ІІ ступенів  

вихователь ГПД 1 ставка 

трудове навчання 7 год. 

9. Воловецький  

район 

Гукливський заклад загальної середньої 

освіти І-ІІІ ступенів 

англійська мова 24 год 

початкові класи 19 год 



Буковецький зклад загальної середньої 

освіти І-ІІ ступенів 

фізкультура  

9 год. 

10. Іршавський  

район 

Броньківська загальноосвітня школа  

І-ІІІ ступенів 

фізика, астрономія 14 год. 

Доробратівська загальноосвітня школа                   

І-ІІІ ст. 

інформатика 10 год. 

КЗСО ІІ ст. „Мідяницька гімназія” фізика, інформатика 14 год. 

практичний психолог 0,5 ставки 

Ільницька загальноосвітня школа 

 І-ІІ ступенів 

практичний психолог 0,75 ставки 

Ільницька загальноосвітня школа 

 І-ІІІ ступенів 

фізика 12 год. 

11. Міжгірський  

район 

- - - 

12. Мукачівський  

район 

Баркасівська загальноосвітня школа  

І-ІІІ ступенів з угорською мовою 
математика 18 год. 

фізична культура 18 год. 

Бобовищенська загальноосвітня школа                     
І-ІІІ ступенів 

англійська мова 12 год. 

Верхньовизницька загальноосвітня школа                           

І-ІІІ ступенів 
англійська мова 18 год. 

Кальницька загальноосвітня школа  

І-ІІІ ступенів 
історія 18 год 

Клячанівська загальноосвітня школа  

І-ІІІ ступенів 
Макарівська загальноосвітня школа  

І-ІІІ ступенів  

 

фізика і астрономія 

фізкультура 

14 год. 

21 год. 

інформатика 13 год. 

англійська мова 9 год. 

Копиновецька загальноосвітня школа                           
І-ІІ ступенів 

історія 11 год. 

Бистрицька загальноосвітня школа  

І-ІІ ступенів 
англійська мова 15 год. 

Обавська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів англійська мова 15 год. 

Кленовецька загальноосвітня школа І–ІІ 

ступенів 
німецька мова 22 год. 

13. Перечинський  

район 

Дубриницька  

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

музичне мистецтво 8 год. 

  



Тур'я-Пасіцька  

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

трудове навчання 9 год. 

соцільний педагог 0,5 ставки 

Новоселицька 

 загальноосвітня школа І-ІІ ступенів-ДНЗ 

початкові класи 1 ставка 

Турицька  

загальноосвітня школа І-ІІ ступенів 

фізична культура 15 годин 

вихователь ГПД 0,5 ставки 

14. Рахівський  

район 

Білоцерківська загальноомвітня школа       

І-ІІ ступенів 

фізика 18 год. 

інформатика 9 год. 

трудове навчання 9 год. 

Великобичківський ліцей фізика 10 год. 

Діловецька загальноосвітня школа              

І-ІІІ ступенів 

практичний психолог  1 ставка 

асистент вчителя 72 год. 

Кобилецько-Полянська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів 

трудове навчання 9 год. 

 математика 18 год. 

           інформатика 10 год. 

фізкультура 18 год. 

предмет „Захист 

України” 

13,5 год. 

Плаюцька загальноосвітня школа  

І-ІІІ ступенів 

географія 9 год. 

Рахівська загальноосвітня школа  

І-ІІІ ступенів № 1 

угорська мова 16 год. 

Росішківська загальноосвітня школа  

І-ІІІ ступенів 

англійська мова 9 год. 

Стримбівська загальноосвітня школа  

І-ІІІ ступенів 

хімія 9 год. 

Ясінянська загальноосвітня школа  

І-ІІІ ступенів № 2 

інформатика 9 год. 

Косівсько-Полянська загальноосвітня 

школа І-ІІ ступенів № 2 

інформатика 9 год. 

Ясінянська загальноосвітня школа  

І ступеня № 4 

англійська мова 10 год. 

Ясінянська загальноосвітня школа 

 І ступеня № 5 

англійська мова 11 год. 



15. Свалявський  

район 

Свалявська загальноосвітня школа                       

І-ІІІ ступенів № 1  

угорська мова 10 год. 

Сасівська загальноосвітня школа                           

І-ІІ ступенів  

англійська мова 18 год. 

Черниківська загальноосвітня школа                        

І ступеня  

англійська мова  6 год. 

Плав'янська  загальноосвітня школа                         

І ступеня  

англійська мова 10 год. 

Ганьковицька загальноосвітня школа                    

І-ІІ ступенів  

хімія 5,5 год. 

Голубинська загальноосвітня школа                

І-ІІ ступенів  

 

інформатика  6 год. 

музичне  

мистецтво  

6 год. 

16. Тячівський  

район 

Солотвинська загальноосвітня школа  

І – ІІІ ступенів № 1 

інформатика 18 год. 

Калинівська загальноосвітня школа  

І – ІІ ступенів 

німецька мова 18 год. 

17. Ужгородський  

район 

Концівська  загальноосвітня школа  

І-ІІІ ступенів 

початкові класи 18 год. 

Малогеєвецький навчально-виховний 

комплекс  Дошкільний навчальний заклад-

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів  

імені Ф.Егрі   

 

українська мова та 

літератури 

17 год. 

предмет „Захист 

України” 

12 год. 

Великодобронська загальноосвітня школа       

І-ІІІ ступенів 

предмет „Захист 

України” 

12 год. 

Коритнянська загальноосвітня школа  

І-ІІІ ступенів 

математика та 

інформатика 

9 год. 

Киблярівська загальноосвітня школа  

І-ІІ ступенів 

німецька мова 10 год. 

Сторожницька загальноосвітня школа  

І-ІІІ ступенів 

практичний психолог 0,5 ставки 

Комунальний заклад „Лінцівський ліцей 

 

практичний психолог 0,5 ставки 

педагог організатор 1 ставка 



Середнянська загальноосвітня школа  

І-ІІІ ступенів 

 

практичний психолог 1 ставка 

географія 18 год. 

математика 12 год. 

Тисаагтелекська  загальноосвітня школа                

І-ІІІ ступенів 

 

 

 

 

 

 

 

 

заступник директора з 

навчально-виховної 

роботи 

1 ставка 

педагог-організатор 1 ставка 

початкові класи 3 ставки 

історія 11 год. 

українська мова та 

література 

23,5 год. 

фізична культура 15 год. 

Великогеєвецька   загальноосвітня школа             

І-ІІ ступенів 

вихователь ГПД 0,5 ставки 

Соломонівська гімназія 

 

 

заступник директора з 

виховної роботи 

0,5 ставки 

інформатики 10 год. 

Червонівська загальноосвітня школа  

І-ІІІ ступенів 

 

 

 

заступник директора з 

виховної роботи 

0,5 ставки 

вихователь ГПД 1 ставка 

вихователь із супроводу 

дітей 

0,5 ставки 

Худлівська  загальноосвітня  школа 

 І-ІІІ ступенів 

вихователь ГПД 0,75 ставки 

асистент вчителя 1 ставка 

фізика 16 год. 

18. Хустський  

район 

Кічерельська загальноосвітня школа І-ІІ 

ступенів 

музика 5 год. 

Забрідська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів 

 

вихователь для 

супроводу учнів 

0,5 ставка 

соціальний педагог 0,75 ставки 

Липовецька загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів 

математика 18 год. 

практичний психолог 0,5 ставки 

Нанківська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів 

фізика 21 год. 



Рокосівська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів 

 

математика 16 год. 

фізкультура 9 год. 

індивідуальне навчання 21 год. 

Яблунівська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів 

українська мова та 

література 

19,5 год. 

фізика 14 год. 

предмет „Захист 

України” 

9 год. 

індивідуальне навчання 18 год. 

соціальний педагог 0,5 ставки 

практичний психолог 0,5 ставки 

19. Баранинська ОТГ - - - 

20. Вільховецька ОТГ - - - 

21. Іршавська ОТГ - - - 

22. Перечинська ОТГ Сімерська гімназія 

 

фізика 7 год. 

музичне мистецтво 5 год. 

Перечинська гімназія ІІ-ІІІ ступенів 

суспільно-гуманітарного наапрямку 

інформатика 9 год. 

23. Полянська ОТГ - - - 

25. Тячівська ОТГ Тячівська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів № 1 ім.В.Гренджі-Донського 

 

 

 

вчитель музики 15 год. 

вихователь ГПД 1 ставка 

педагог-організатор 1 ставка 

предмет „Захист 

України” 

6 год. 

Тячівська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів № 2 

асистент вчителя 

 

1 ставка 

 

Тячівська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів з угорською мовою навчання 

 ім. Ш. Голлоші 

вихователь ГПД 1 ставка 

початкові класи 1 ставка 

 

 


