ЗВІТ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ
ТЯЧІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
ЗА 2017-2018 НАВЧАЛЬНИЙ РІК
Відповідно до ст. 30 Закону України «Про освіту», що діє з 28 вересня 2017
року, заклади освіти та управління освіти формують відкриті та
загальнодоступні ресурси з інформацією про свою діяльність, оприлюднюють
на своїх веб-сайтах або веб-сайтах своїх засновників кошторис і фінансовий
звіт про надходження та використання всіх отриманих коштів, інформацію про
перелік товарів , робіт і послуг, отримання благодійного допомоги, а також про
кошти отримані з інших джерел не заборонених законодавством (сайт
управління освіти: (http://rvo-tyachiv.in.ua).
Згідно з частиною 1 статті 26 Закону «Про освіту» керівник закладу освіти
здійснює безпосереднє управління закладом і несе відповідальність за освітню,
фінансово-господарську та іншу діяльність закладу освіти. Разом з тим, згідно з
абзацом п’ятим частини 2 статті 26 цього Закону України «Про загальну
середню освіту» ( зі змінами від 28.09.2017 року) заступник керівника,
педагогічні та інші працівники закладу загальної середньої освіти
призначаються на посади та звільняються з посад керівником цього закладу
З метою подальшого утвердження відкритої і демократичної державногромадської системи управління освітою, поєднання державного і громадського
контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень,
протягом травня-серпня 2018 року проведено щорічне звітування керівників
закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти перед
педагогічними колективами і громадськістю, на яких було дано оцінку роботи
кожного керівника упродовж минулого 2017-2018 навчального року. До
проведення звітів запрошувались депутати сільських, селищних, районної рад,
батьки, громадськість. Директорам закладів було висловлено ДОВІРУ щодо
подальшого перебування на посаді та надано рекомендації щодо поліпшення
управлінської діяльності.
Щорічно проводиться серпнева конференція педагогічних працівників, на
якій підводяться підсумки роботи за навчальний рік та окреслюються
пріоритети розвитку освітньої галузі на наступний навчальний рік.
Дошкільна освіта
Дітей 5-ти річного віку - 1709, що складає 80% від їх кількості. 873 дітей
займаються в групах з короткотривалим перебуванням. Соціальнопедагогічним патронатом охоплено 599 дітей.
Інклюзивне навчання організовано для 5 дітей з особливими освітніми
потребами у Калинівському закладі дошкільної освіти №1.
До загальної структури дошкільних навчальних закладів входять:
- 2 дошкільні навчальні заклади приватної форми власності, у яких
отримують дошкільну освіту 137 дітей (Буштинський ДНЗ «Святої Єлизавети»,
Солотвинський ДНЗ «Свята Анна»);
- 4 навчально-виховні комплекси: Углянський навчально-виховний
комплекс «Дошкільний навчальний заклад - загальноосвітня школа І ступеня»
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«Первоцвіт», Яблунецький навчально-виховний комплекс «Дошкільний
навчальний заклад - загальноосвітня школа І ступеня», Тереблянський НВК
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – ДНЗ», Прочківський НВК-ЗОШ І
ступеня.
З метою задоволення освітніх потреб національних меншин діють 2 заклади
дошкільної освіти: Буштинський ДНЗ «Святої Єлизавети», Солотвинський ДНЗ
«Свята Анна». У Тересвянському ЗДО «Веселка» відкрито групу з угорською
мовою виховання на 28 дітей.
Середня вартість харчування на день у закладах дошкільної освіти у
сільській місцевості – 17 грн, у міській -19 гривень.
У закладах приватної форми власності :Буштинський ЗДО «Свята Єлизавета»
та Солотвинський ЗДО «Свята Анна» вартість харчування на день становить 40
грн.,(з яких батьківська плата – 15%.).
Постійно проводиться модернізація матеріально-технічної бази зазначених
закладів шляхом забезпечення їх сучасним обладнанням, меблями, іграшками
та інвентарем.
Управлінням освіти вживаються заходи для повернення приміщень
дошкільним закладам, які використовуються не за призначенням. Надіслані
листи Тячівській районній державній адміністрації та районній раді, сільським
радам в с.Ганичі, смт.Дубове щодо сприяння в поверненні приміщень
Ганичівського дошкільного навчального закладу (де в II-му корпусі
знаходиться школа мистецтв), Дубівського дошкільного навчального закладу
№3 (на II поверсі розміщена школа мистецтв).
Упродовж останніх років Уряд спільно з органами місцевого самоврядування
вживає заходи щодо зменшення черги в дошкільних навчальних закладах. Саме
для цього Кабміном затверджено План подолання черги в дошкільні заклади
освіти до 2020 року.
Розроблено і районний план ліквідації черг на влаштування дітей у дошкільні
навчальні заклади на 2017-2019 роки. Як свідчить статистика, протягом 2017
року нам вдалося скоротити чергу на 42 місць. Зараз показник охоплення дітей
дошкільною освітою становить 102 дітей на 100 місця (замість 106 в
попередньому році).
Заплановано:
Будівництво закладу дошкільної освіти «Калинка» у с.Калини (100 місць)
(рішення виконкому Калинської сільської ради від 04.04.2012 року, кошторисна
вартість 24 595 177 грн.).
На сьогодні можна констатувати про завершення проведення тендерної
процедури Калинівською сільською радою на будівництво дитячого садочка на
100 місць (4 групи) в с. Калини на загальну суму 18 млн. 52 тис. грн.. (дата
укладання договору 23 липня 2018 року) та початок проведення робіт.
Будівництво закладу дошкільної освіти на 100 місць в с. Нижня Апша
(рішення сесії Нижньоапшанської сільської ради від 04.09.2014 року №2
(кошторисна вартість – 12 096 00 грн.)), на сьогодні освоєно – близько 6 млн.
будівництво закладу дошкільної освіти в с. Тарасівка (60 місць, рішення сесії
Тарасівської сільської ради від 13.06.2017 №195, кошторисна вартість станом
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на 22.03.2017р.становить 6 017 928 грн.).
Загальна середня освіта
Мережа закладів освіти Тячівського району
Місто
І ст.
І-ІІ ст.
І-ІІІ ст.
Ліцеї
Гімназії
Всього
1
2
7
2
1
13
Село
І ст.
І-ІІ ст.
І-ІІІ ст.
НВК «ДНЗНВК «ЗОШ
Всього
ЗОШ І ст.»
І-ІІІ ст.- ДНЗ»
4
23
19
3
1
50
Разом
І ст.
І-ІІ І-ІІІ ст. Ліцеї Гімна- НВК «ДНЗ- НВК «ЗОШ Всього
ст.
зії
ЗОШ І ст»
І- ІІІ ст.ДНЗ»
5
25
26
2
1
3
1
63
301
3947 12978
175
688
105
246
18440
учнів учнів учнів учнів учнів
учнів
учнів
учнів

У 2017–2018 навчальному році в районі функціонувало 63 заклади загальної
середньої освіти, в тому числі: 4 навчально-виховних комплексів: 3 НВК- ЗОШ
І ступеня ( 105 учень ), 1 НВК І–ІІІ ступенів (246 учнів); ЗОШ І ступеня – 5 ( в
них – 301 учнів), ЗОШ І–ІІ ступенів – 25 (в них учнів – 3 947 ), ЗОШ І–ІІІ – 30
(12 978 учнів), в тому числі: 1 гімназія - інтернат ЗОШ І-ІІІ ступенів (688 учнів),
2 – ліцеї (175 учнів). Реалізуючи вимоги у галузі освіти різних етнічних груп,
збереження їх культурних особливостей, освітні послуги надають 12
загальноосвітніх навчальних закладів: 2 – з угорською, 10 – з румунською
мовами навчання. У Солотвинській ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 і Нижньоапшанській
ЗОШ І-ІІІ ступенів навчання ведеться двома, трьома мовами відповідно .
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За останні роки практично стабілізувалася чисельність учнів у
загальноосвітніх навчальних закладах. Збільшення учнівського контингенту в
2017-2018 навчальному році відбулося на 365 дітей .
Освіту здобували 18 440 ( проти 18 075 учнів в минулому навчальному році).
На сьогодні в одному закладі - Бобівській ЗОШ навчається лише 10 учнів . В
чотирьох закладах І та І–ІІ ступенів (Яблунецький НВК-ЗОШ І ст..,
Прочківський НВК «ЗОШ І ступеня – ДНЗ», Кривська ЗОШ І ступеня,
Нижньоапшанська ЗОШ І-ІІ ступенів ) – наповнюваність учнів до 40 і менше.
Середня наповнюваність учнів у класі становить 19 учнів (у 971 класах
навчається 18 440). Найменша наповнюваність учнів у класі – 4 учні в
Нижньоапшанській ЗОШ І-ІІ ступенів, найбільша – 27 у Буштинській гімназіїінтернаті.
У 181 групі продовженого дня навчалося 4 989 учнів, з яких 4652 – це учні 1 4 класів.
У 2017 році кількість випускників 9- х класів становила 1541 осіб, з них:
продовжили навчання у 10 класах – 1025, на перший курс професійнотехнічних закладів поступило 173 учні , на пеші курси вищих навчальних
закладів І-ІІ рівнів акредитації 343.
Із 1012 випускників 11– х класів: 189 учнів вступили до ІІІ-ІУ рівнів
акредитації в Україні та 47 здобувають вищу освіту за кордоном. Не охоплені
загальною середньою освітою – 6 учнів, які виїхали з батьками за межі області
та країни.
Забезпечення підручниками.
Вперше у 2018 року відповідно до наказів МОН України від 06.04.2018 року
№ 331, від 11.04.2018 року № 1\9-222, від 06.02.2018 року № 1\9-79, від
06.07.2018 року № 1\9-430 заклади загальної середньої освіти самостійно за
рішенням педагогічних рад з використанням прозорого модуля відбору
підручників системи ДІСО (державно–інформаційна система освіти)
визначалися з потребою підручників для учнів перших, п’ятих та десятих класів
у відповідності до кількості учнів у цих класах.
Станом на 01 грудня 2018 року заклади загально середньої освіти забезпечені
навчальними підручниками у повному обсязі. Зокрема для:
1 класу – 13 556 підручників;
5 класу – 16 984 підручників;
10 класу – 12 380 підручників.
Для учнів з особливими освітніми потребами передано в заклади освіти – 40
підручників.
Перехід на однозмінне навчання.
У 2017/2018 н.р. у семи закладах загальної середньої освіти 949 учнів
навчалися у другу зміну. Згідно плану - графіку поетапного переведення шкіл
на режим роботи в одну зміну протягом останніх трьох років на однозмінне
навчання переведено 5 закладів освіти (5 класів, 82 учнів).

4

Зокрема в 2015/2016 навчальному році переведено по одному класу ( 15 та 20
учнів) Нижньо - Дубівської ЗОШ І ступеня та Дубівської ЗОШ І-ІІ ст. №2
відповідно.
З 1 грудня 2016/2017 навчального
року на однозмінне навчання перейшла
Великоугольська ЗОШ І-ІІІ ступенів
Вживаються заходи для переходу на
навчання в одну зміну Дубівської,
Калинівської, Тересвянської ЗОШ І-ІІІ
ступенів.
Тернівська загальноосвітня школа ІІІІ ступенів Тернівської сільської ради
Тячівського району включена до
переліку інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть
реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку у
2018 році в Закарпатській області (фінансування: 4950,0 тис. гривень - кошти
державного фонду регіонального розвитку та 550,0 тис. гривень - місцевого
бюджету).
Створення умов для надання якісних освітніх послуг незалежно від
місця проживання та форми навчання дітей, зокрема подальше
удосконалення мережі інклюзивних класів у закладах загальної середньої
освіти
На виконання Постанови Кабінету Міністрів України
«Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсні
центри» від 12 липня 2017 року № 545, на підставі
розпорядження голови Тячівської районної державної
адміністрації «Про створення комунальної установи
«Тячівський районний інклюзивно- ресурсний центр»»
від 18.09.2017 року №358, рішенням сесії Тячівської
районної ради №346 від 10.11.17 року
створено
Комунальну
установу
«Тячівський
районний
інклюзивно-ресурсний центр» – другий в області та
перший в районі.
Організовано інклюзивну форму навчання у 8-ми
закладах ЗНЗ, де навчалися 10 дітей з особливими
освітніми потребами. Зокрема в таких закладах
загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів:
Краснянській– 2 учнів, Калинівській - 1,
Кричівській – 2, Великоугольській – 1, Чумалівській
– 1, Вонігівській – 1, Новоселицькій – 1 ,
Тереблянському-навчально виховному комплексі
«ЗОШ І-ІІІ ступенів – дошкільний начальний
заклад» – 1.
Станом на 01.09.2017 року дітей на індивідуальній
формі навчання було 102.
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Тячівським районним інклюзивно-ресурсним центром станом на 10.12.2018
року, проведено комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку 171 дітей
(14 дітей з Тячівської ОТГ). З них: 69 дітей навчаються на інклюзивній формі
навчання, 67 – на індивідуальній .
У 37 закладах загальної середньої освіти навчається 136 дітей, на
інклюзивній формі навчання – 69 дітей, в 66 інклюзивних класах, де
асистентами вчителів інклюзивного навчання є 77 осіб. У трьох закладах
дошкільної освіти організовано інклюзивну форму навчання, а саме: в
Калинівському №1 – 4 дітей, в Новобарівському – одна дитина в Дубівському
№3 – 2 дітей.
У першому класі в 2018-2019 навчальному році
навчається 26 дітей з
особливими освітніми потребами всі учні пройшли обстеження вперше, серед
них: 15 навчаються на інклюзивній формі навчання , 11 на індивідуальній;
З метою створення належних умов перебування дітей в навчальному закладі є потреба в облаштуванні внутрішніх вбиралень у Підплешанській ЗОШ І-ІІ
ступенів та Грушівській ЗОШ І ступеня.
На сьогодні можемо констатувати, що у Підплешанській ЗОШ І-ІІ ступенів
вже облаштовано внутрішню вбиральню, за спонсорські кошти батьків дитини,
що навчається там на інклюзивній формі навчання – це Сасин Василь, учень 1го класу.
Фахівцями ІРЦ проведено корекційно-розвиткових занять у наступній
кількості: вчителем-логопедом – 500, практичним психологом – 541, вчителем –
дефектологом – 88, вчителем-реабілітологом – 381.
За субвенційні кошти центром придбане спеціальне обладнання на суму
248 400 грн.
Для обслуговування дітей з особливими освітніми потребами Тячівською
ОТГ передано 200 000 грн. Наразі вони освоюються.
На базі центру функціонують ресурсні кімнати в Калинівській ЗОШ І-ІІІ
ступенів та Тереблянському НВК-ЗОШ І-ІІІ ступенів, де фахівцями центру
проводяться корекційно-розвиткові заняття.
Нова українська школа:
Першого вересня 2018 року стартувала реформа «Нова українська школа».
Останні три роки йшла ретельна підготовка, щоб запуск реформи був вдалим.
Відповідно до наказів керівників закладів загальної середньої освіти «Про
зарахування учнів до 1 класу» від 31 травня 2018 року наявна наступна мережа
класів та кількість учнів у них : 2156 учнів, 113 класів.
Реалізація
плану
заходів
із
запровадження
Концепції
«Нова
українська
школа»:
підготовка
педагогів, створення нового освітнього
середовища
Всього в навчальних тренінгах взяло
участь 118 вчителів початкових класів
району.
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Пройшли навчання вчителі іноземних мов, які у 2018/2019 навчальному році
викладатимуть у перших класах. Це 57 вчителів англійської мови, 20 вчителів
німецької мови, 3 учителі французької мови.
Створено та затверджено новий Держстандарт початкової освіти, який
вперше передбачає розвиток компетентностей, що включає надання знань,
навичок, умінь, а також цінностей дитині, на основі яких вона формуватиме
своє становлення як особистість і громадянин.
Цей стандарт було пропілотовано
в перших класах сто шкіл України.,
серед яких Ганичівський заклад
загальної середньої освіти І-ІІІ
ступенів.
Як
показали
результати
найголовніші зміни – це методи
навчання, перехід до школи
компетентностей.
На базі закладу проведено обласний інструктивно-методичний семінар за
участі вчителів початкових
класів, заступників директорів
навчальних закладів, які беруть
участь в експериментальній
роботі та працівників місцевих
органів управління освіти.
На виконання заходів із
запровадження
Концепції
реалізації державної політики у
сфері реформування загальної
середньої освіти «Нова українська школа» 24 січня 2018 року працівниками
методичного кабінету в приміщенні Тячівського ЦДЮТ проведена нарада для
вчителів початкових класів, які викладатимуть з 1 вересня 2018 року в першому
класі.
Навчання вчителів початкових
класів відбувалось у 3 етапи. Так,
21-22 лютого на базі ЦДЮТ
відбулася І очна сесія підвищення
кваліфікації
для
вчителів
початкових класів, які з 1 вересня
навчатимуть учнів за новим
Держстандартом
початкової
загальної освіти. Захід проводили кваліфіковані тренери, методисти
Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти. Друга сесія
проводилася з 29 по 30 березня. На даних тренінгах педагоги ознайомилися з
організацією групової роботи в класі, з впровадженням інтегрованого підходу
на уроці, з демоверсіями підручників для учнів 1 класу, за якими розпочалось
навчання з 1 вересня.
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Учні навчаються за новим державним стандартом початкової освіти. Однак,
щоб цей стандарт працював, окрім підготовки вчителів, потрібно також
створити необхідне навчальне середовище.
Організація такого простору у навчальних кабінетах потребувала широкого
використання ІТ-технологій, нових мультимедійних засобів навчання,
навчального обладнання.
Відповідно моделюються варіанти організації навчального простору в класі.
В роботі використовуються новітні, мобільні робочі місця, які легко
трансформувати для групової роботи.
Своє навчання учні перших класів у вересні 2018 року розпочали за
сучасними одномісними, зручними, кольоровими партами, що виготовлені
відповідно до чинних в Україні стандартів. Не залишилися без уваги і вчителі
перших класів, для комфорту їх роботи облаштований осередок вчителя та
закуплено дидактичний матеріал.
На забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти
«Нова українська школа» здійснено перерозподіл залишку освітньої субвенції,
що склався на кінець 2017 року в обсязі 20 млн. 617 тис. 233 грн. .Освоєно
субвенційні кошти з обласного бюджету та з співфінансуванням з районного
бюджету (10%) в сумі 5 483 990 грн.
Придбано: комплекти меблів, стінки, інтерактивні дошки, комп’ютерне
обладнання та приладдя, крісла-мішки, дидактичний матеріал тощо.
Позашкільна освіта
У цьому році вдалося зберегти мережу позашкільних закладів.
В районі діють три позашкільні навчальні заклади: Тячівський районний
Центр дитячої та юнацької творчості, районний еколого-натуралістичний центр
та дитячо-юнацька спортивна школа.
Позашкільні навчальні заклади об’єднують 314 групи гуртків, в яких
отримують додаткові знання 4622 вихованців, що становить 25 % від загальної
кількості дітей.

В районній дитячо-юнацькій спортивній школі працює 7 відділень спорту:
теніс, греко-римська боротьба, гандбол, настільний теніс, легка атлетика,
футбол та волейбол. Навчально-тренувальні заняття проводяться в 86 групах.
Загальна кількість вихованців – 1078. В порівнянні з попереднім роком
кількість вихованців збільшилася на 14 учнів. Навчально-тренувальний процес

8

забезпечують 38 тренерів-викладачів (окрім директора та заступника
директора), з них 14 штатних працівників і 24 сумісники.
В школі вдалося зберегти і сформувати кваліфікований тренерськовикладацький склад. Серед тренерів нашої школи – 4 відмінники освіти
України, 5 майстрів спорту СРСР і України, 2 тренерів мають вищу тренерську
кваліфікаційну категорію, 3 – першу та 4 – другу, одному тренеру присвоєно
звання ″Заслужений працівник фізичної культури і спорту″.
Тренери-викладачі школи проводять навчально-тренувальні заняття в 13
населених пунктах: це – Грушево, Ганичі, Тересва, Бедевля, Дубове, Буштино,
Нижня Апша, Усть-Чорна, Солотвино, Глибокий Потік, Красна і Нересниця.
У школі наявні 2 спортивні бази:
1). 5 грунтових тенісних кортів та 1 корт хард, які є одними з кращих в
Україні, з тренерською кімнатою та підсобними приміщеннями.
2). Корпус ДЮСШ № 2: має 2 зали для греко-римської боротьби,
тренажерний зал, тренерську та підсобні приміщення.
На участь у змаганнях виділяються державні кошти.
Тренерсько-викладацький колектив успішно працював у поточному році. У
2017-2018 н. році вихованці школи відмінно виступали у змаганнях обласного,
Всеукраїнського, міжнародного рівнів.
Традиційно,
вдало
виступали протягом року
вихованці відділення тенісу.
Прийняли участь у 9-ти
змаганнях: 6 - офіційних
змагань, 3– всеукраїнські
турніри. Чемпіонів області – 4 вихованці , на Всеукраїнських змаганнях – 4
переможці та 3 переможці на міжнародних змаганнях в Угорщині. Призерами
обласних змагань стали 18 вихованці відділення тенісу.
Це досягнення та наслідки роботи тренерів відділення, майстрів спорту СРСР
Белені Г.З. та Мечей К.Е. та Павлишинця В.Ю.
Високу марку школи тримають тренери і вихованці
відділення легкої атлетики.
З початку року легкоатлети приймали участь у 8
офіційних змаганнях: у чемпіонатах України серед
команд ДЮСШ та СДЮСШОР – 3, всеукраїнських
турнірах – 5.
Гусар Андрій на чемпіонаті України в м.Кіровограді
виборов 2-е місце і був включений до складу збірної
юнацької команди України з потрійного стрибка.
06 лютого 2018 року в місті Суми відбувся
чемпіонат України з легкої атлетики серед юніорів у
приміщенні. Палінкаш Тетяна посіла ІІ місце в бігу на
2000 метрів та ІІІ місце – в бігу на 3000 метрів, Гусар Андрій посів 8 місце у
потрійному стрибку. На чемпіонаті України з легкоатлетичного двоборства у
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приміщенні серед команд ДЮСШ Гусар Андрій виборов ІІ місце у потрійному
стрибку.
До цих видатних результатів своїх вихованців доклали зусилля тренери
відділення легкої атлетики: старший тренер Гусар В.М., тренер Гусар В.В. та
тренер-сумісник Трайтлі Й.С.
Календарний рік для відділення футболу пройшов вдало.
Вихованці відділення прийняли участь у 3 Всеукраїнських турнірах та 43 –
матчеві зустрічі в чемпіонаті ДЮФЛ Закарпатської області. Вперше в історії
Тячівщини команда Тячівської районної ДЮСШ дебꞌютувала в чемпіонаті
України ДЮФЛ І ліга двома віковими складами 2002-2003, 2004-2005 та 20062007 рр.н.
Вихованки відділення футболу 30 травня
2018 року стали чемпіонами Закарпатської
області серед дівчат віком 2002 р.н. та
молодші (тренер Шкиндя Ю.Ю.).
На першості області серед команд ДЮСШ
та СДЮШОР (28.10.2017) дівчата 2005-2006
рр.н. зайняли – 3-є місце.
На всеукраїнському гандбольному турнірі
″Весняний пролісок″ в місті Жидачів
(Львівської області) команда дівчат 2006-2007 рр.н. зайняла ІІІ місце.
На всеукраїнському турнірі з гандболу серед дівчат 2006-2007 рр.н 12-13
травня 2018 року в м.Ужгород вихованки відділення посіли 2-е місце.
У першості області серед команд ДЮСШ з гандболу серед дівчат 2007-2008
рр.н., яка проводилася 19 травня в місті Тячів, команда нашої школи посіла 2-е
місце, а у віковій категорії 2006-2007 рр.н. – перше місце.
В першості області серед команд ДЮСШ з гандболу 01 червня в м.Ужгород
(вікова категорія 2007-2008 рр.н.) наша команда дівчат посіла 2-е місце.
Вихованка відділення гандболу
Жолобович Олександра прийняла
участь у Чемпіонаті Європи в складі
збірної команди України (8-е місце) та
виконала нормативи МСУ. Бондарєва
Оксана (2002 р.н.) стала чемпіонкою
України в складі Львівського УФК U15 і виконала нормативи КМСУ.
В змаганнях на першість області
серед команд ДЮСШ (юнаки 20012002 років народження) 14 квітня
цього року в м.Берегово вихованці
стали чемпіонами. Тренер Попович
Є.В.
В
цьому
році
вихованці
відділення
настільного
тенісу
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прийняли участь у 10-ти змаганнях: 2 всеукраїнський турнір, 7 – першості
області серед команд ДЮСШ та у двох відкритих першостях ДЮСШ паꞌмяті
тренерів ДЮСШ МС В.Роспопи та Т.Раша.
Команда вихованців настільного тенісу прийняла участь у одному
міжнародному турнірах в місті Дебрецен (Угорщина).
Переможцями обласних змагань неодноразово ставали вихованці відділення
Мігалі Себастьян, Король Вікторія, Яковлєва Ганна та Шайтан Михайло.
Призерами
області
стали
18
вихованців.
З недавна в школі працює
відділення волейболу в смт.Дубове –
тренер
Шеверя
Я.І.
Відкрито
відділення в с.Глибокий Потік тренер Мовнар В.Ю. На першості
області
серед
команд
ДЮСШ
вихованці відділення прийняли участь
у 3-х змаганнях.
Команда дівчат (тренер Шеверя Я.І.) зайняла 3-є місце.
Команда дівчат 2002-2003 рр.н. тренера Мовнара В.Ю. посіла серед команд
ДЮСШ області 3-є місце.
Третій рік працює відділення баскетболу. В місті Мукачеве (17.03.18)
команда вихованців нашої школи на першості області серед команд ДЮСШ з
баскетболу дівчата 2003-2004 рр.н. посіла І місце (тренер Ладані Є.І.).
Відмінно виступали вихованці відділення греко-римської боротьби.
Протягом року вихованці відділення прийняли участь у 31 змаганнях різних
рангів: у 19-ти чемпіонатах області різних вікових категорій, у 3-ьох
чемпіонатах України та у 9-ти турнірах. В чемпіонатах області посіли перші
місця 50 борців, другі місця – 44 вихованці і треті призові місця зайняли 35
наших вихованців.
З 01 по 03 лютого 2018 року в місті Черкаси проходив чемпіонат України з
боротьби греко-римської серед юнаків 2001-2003 рр.н., де наш вихованець
Лупан Юрій виборов І місце. У складі юнацької збірної команди України на
міжнародних змаганнях, які проходили в
містах Естергом (Угорщина) та Ліда
(Білорусь) Лупан Юрій виборов ІІ місце.
На чемпіонаті України з грекоримської боротьби серед молоді до 23-х
років, який проводився з 21 по 23 березня
в місті Харків, наш вихованець Ковернюк
Богдан посів ІІ місце.
Вперше в місті Тячів з 16 по 17 березня
було проведено зональний чемпіонат
України з греко-римської боротьби серед
юнаків 2003-2004 рр.н. Чемпіоном став Покорба Юрій, треті місця посіли –
Думнич Василь, Ференці Максим та Опріш Даніел.
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Команда юнаків 2003-2004 рр.н. з греко-римської боротьби в місті Берегово
(10.02.18) зайняла ІІ командне місце на чемпіонаті області.
На чемпіонаті Європи, який проходив в середині травня в Македонії,
Ю.Лупан виборов 8-е місце.
Великих зусиль до досягнення вихованцями таких результатів доклали
тренери відділення Болдижар Й.Ю., Варга В.І., Мягкий Є.О., Ковернюк В.О. та
Гусар М.В.
Завдяки Програмі Тячівської районної державної адміністрації «Обдарована
молодь», затверджена сесією районної ради, вихованці - переможці змагань
щорічно нагороджуються грошовими преміями.
За наслідками атестації ДЮСШ Закарпатської області в травні поточного
року Тячівській районній ДЮСШ присвоєно першу категорію.
Фінансування школи проводиться з місцевого бюджету.
Тячівський ЦДЮТ у 2017-2018 навчальному році об’єднував 114 груп
гуртків, в яких отримували додаткові знання 1750 вихованців (на базі 30
загальноосвітніх шкіл району). Це становило 9,5% від загальної кількості дітей.
До гурткової роботи 230 учнів різних соціальних категорій.
Вже другий рік на базі ЦДЮТ діє школа раннього розвитку «Сонечко» для
72 дітей віком з 4-х років.
У 2017-2018 навчальному році проведено понад 19 районних масових
заходів, у яких взяли участь біля 1758 чоловік.
Вихованці Центру та учні шкіл району взяли участь у 19 Всеукраїнських та
обласних заходах, де вибороли 77 призових місць.
З них: дипломи першого рівня – 17, другого – 27, третього – 30, за активну
участь – 8.
Впродовж
2017-2018
навчального року учнівська
молодь взяла участь у 13
обласних конкурсних заходах, де
вибороли 64 призових місць. З
них: дипломи першого ступеня –
14, другого – 25, третього – 25.
В ІІІ етапі обласного конкурсу
літературних
творів,
творів
образотворчого мистецтва та
фоторобіт на тему «Захисники
України: історія та сьогодення» у номінації «Малюнок» Мацола Юрій, учень 7
класу Буштинської гімназії-інтернату гуманітарного профілю І-ІІІ ступенів
(керівник Рущак Ольга Василівна) виборов ІІІ місце.
В обласному етапі Всеукраїнського конкурсу військово-патріотичної
творчості учнівської молоді «За нашу свободу» учні вибороли дев’ять перемог.
А саме: дипломи І ступеня - 4, диплом ІІ ступеня - 3, дипломи ІІІ ступеня - 2.
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За підсумками обласної виставки-конкурс декоративно-ужиткового і
образотворчого мистецтва «Знай і люби свій край»: І місце вибороли 2 учнів, ІІ
місце – 10, ІІІ місце -7. Участь у виставці-конкурсі науково-технічної творчості
учнівської молоді «Наш пошук і творчість – тобі, Україно!»: І місце отримав 1
учень, ІІ місце – 5, ІІІ місце – 2. У виставці-конкурсі робіт учнів молодшого
шкільного віку з початкового технічного моделювання»: І місце – 1 учень, ІІ
місце –2, ІІІ місце – 3.
На ІV-й обласний фестивальконкурс «Воскресни, писанко!»
представлено
експозицію
«Тячівщина – багатонаціональний
район
Закарпаття»,
на
якій
головним лейтмотивом звучали
єдність та злагода українців,
угорців, румунів і німців, що
готуються до Великодніх свят.
Вперше за час проведення
регіонального фестивалю, за рішенням обласного журі команда Тячівського
району визнана переможцем та нагороджена грамотою Департаменту освіти
Закарпатської ОДА за І-ше місце у ІV обласному фестивалі-конкурсі
«Воскресни, писанко!».
Результатом участі вихованців у 6-ти Всеукраїнських конкурсах було 13
призових місць.
На базі ЦДЮТ діє Тячівська філія МАН. У 2018 році у роботі 39 секцій взяли
участь 128 учнів. 29 учнів брали участь у обласному етапі конкурсу науководослідницьких робіт учнів-пошукувачів МАН, де 5 учнів стали призерами. Це:
ІІ місце – Гудак Сергій, 10 клас Тересвянської ЗОШ І-ІІІ ст, ІІІ місце – Григор
Фернанд-Летисія, 11 клас Солотвинського ліцею-інтернат, ІІІ місце – Пребуш
Даніель, 9 клас Буштинської школи-інтернату, ІІІ місце -Кухта Віталіна, 10 клас
Калинівської ЗОШ І-ІІІ ст., ІІІ місце – Бойчук Єлізавета, 9 клас Калинівської
ЗОШ І-ІІІ ст.
Успіхи педагогів ЦДЮТ:
І місце у ІІ (обласному) етапі Всеукраїнського конкурсу майстерності
педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів «Джерело
творчості» у номінації «Методист» переможцем стала Берец Марина
Миколаївна.
Педагоги Томишинець О.І., керівник студії «Образотворче мистецтво» та
Берец М.М., керівник гуртка «Юні мовознавці» отримали подяки Міністерства
культури України за особистий внесок у залучення дітей та молоді до участі у
виявленні забутих або маловідомих пам′яток історії та культури. Вони
підготували дітей, які взяли участь у Всеукраїнському огляді творчих робіт
«Забуті пам’ятки історії».
Дипломами за високий рівень підготовки учасників Всеукраїнського
конкурсу -виставки художніх творів дітей та молоді «ChildArt.org» нагороджені
керівники гуртків Кубарич Ольга Іванівна та Герич Тамара Михайлівна.
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У закладі було проведено такі майстер-класи:
- майстер-клас з виготовлення сувенірної шапочки «Осіннє диво» (керівник
гуртка «Флористика та фітодизайн інтер’єру» Бердар Ольга Миколаївна);
- майстер-клас « Різдв’яна листівка з
янголом» (керівник гуртка «Креатив
студія» Шомко Людмила Миколаївна;.
- майстер-клас «Знайди, здивуй та
зачаруй» з розмальовування річкового
каменю (керівник гуртка Плиска
Наталія Андріївна);
майстер-клас
з
розучування
елементів
гуцульського
танцю
(керівник
гуртка
Орос
Світлана
Іванівна).
На базі Центру діє районна рада лідерів учнівського
самоврядування „Новий погляд”, що має свою
структуру,
символіку,
гімн,
певні
традиції.
Проводилися
форуми
лідерів
учнівського
самоврядування, зокрема звітно-навчальний збір
лідерів учнівського самоврядування на тему «Булінг як
соціально-педагогічна
проблема
та
шляхи
її
вирішення».
Органи учнівського самоврядування вже четвертий
рік успішно реалізують патріотичний проект «Ми –
частина України». Щороку за підсумками дії проекту в
закладах освіти району проводиться конкурс на кращий відеоролик або
фотопрезентацію « Я люблю Україну!».
У травні 2018 року було проведено районний конкурс «Малюнок, вірш,
лист до мами», в якому взяло участь 75
учнів 5-11 класів. У номінації «Лист»
6 учнів зайняли призові місця, у
номінації «Вірш» -3 учнів, у номінації
«Малюнок» - 7 учнів. На ІІІ
(обласному) етапі конкурсу учениця 8
класу Краснянської ЗОШ І-ІІІ ступенів
Ухаль Іванна (вчитель Сойма І.Л.)
виборола 1 місце у номінації «Лист», а
учениця 7 класу Буштинської гімназіїінтернат Демко Жанна (вчитель Рущак
О.В.) отримала заохочувальний приз.
Вперше у 2018 році на базі Усть-Чорнянської та Тересвянської ЗОШ І-ІІІ
ступенів відкрито 4 групи гуртків військово-патріотичного напряму «Скаут».
За кошти місцевого бюджету у 2018 році було придбано туристське
спорядження: 6 карематів, 1 намет, 6 спальних мішків.
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У 2017-2018 навчальному році дирекцією Тячівського райЕНЦ організовано
гурткову роботу у 114 групах еколого - натуралістичного профілю, в яких
займалися 1794 вихованці таких вікових категорій: 42 групи початкового рівня,
72 групи основного рівня. До гурткової роботи залучено 238 учнів різних
соціальних категорій: багатодітних – 143, діти з неповних сімей – 25, діти –
сироти – 3, напівсироти – 12, інваліди – 5, малозабезпечені – 39, діти афганців –
2, діти учасників АТО – 7, позбавлені батьківського піклування -1, діти
чорнобильців-1.
Згідно наказів управління освіти
Тячівської РДА з гуртківцями
проведено:
«День
юного
натураліста»,
районну
виставку
«Творчість юних тобі, Україно» та
«Новорічна композиція», екологопатріотичну
гру
«Паросток»,
«Зоологічна
галерея»,
«Юний
дослідник»,
екологічні акції «Годівничка», «Збережемо зелені
красуні», «Первоцвіти просять захисту», «Зелена
естафета», «Майбутнє лісу у твоїх руках», «Посади
дерево миру», «Закарпаттю чисте довкілля».
Активну участь юннати проявили в цьому
навчальному році в обласних та Всеукраїнських:
виставках, конкурсах, конференціях: «Україна –сад»,
еколого-патріотична гра «Паросток», Всеукраїнська конференція «Вітворимо
ліси
разом»»,
«Птах
року»,
«Український сувенір», «Новорічна
композиція», «Годівничка», «День
зустрічі
птахів»,
«Український
коровай»,
фестиваль
«Золотий
нарцис», «День мисливця».
За
підсумками
участі
у
Всеукраїнських
та
обласних
конкурсах переможцями стали 11
вихованців Тячівського рай ЕНЦ, 13
юних натуралістів Тячівщини стали
призерами, 11 юннатів отримали Подяки НЕНЦ та 9 юннатів стали
переможцями районних етапів конкурсів: Дубровка Данієла, Гелебан Василь,
Андришин Іван, – Буштинська гімназія, Добруник Вікторія - Малоугольківська
ЗОШ №1,Регуш Іван, Немеш Богдана- Буштинська ЗОШ І-ІІІ ст.., Нечепорук
Василь – Біловарська ЗОШ І-ІІІ ст..,Грежинець Максим, Куцин Поліна,
Метелешко Іван, Михальчич Тетяна, Бойчук Єлізавета, - Калинівська ЗОШ І-ІІІ
ст., Розман Софія – Чумалівська ЗОШ І-ІІІ ст.., Бердар Аріна, -Кривська ЗОШ І15

ІІ ст., Мадар Іванна – Дубівська ЗОШ І-ІІІ ст.., Фабрицій Василь- Бедевлянська
ЗОШ І-ІІІ ст..
Активну участь педагоги рай ЕНЦ проявили в обласних та Всеукраїнських
фахових конкурсах: «Позашкільних педагогічних читань - виставки видавничої
продукції з питань позашкільної освіти еколого- натуралістичного напряму у
2017 р.», «Методист-2018».
Педагогічні працівники Тячівського райЕНЦ гідно представляли Закарпаття в
наступних Всекраїнських форумах м.Київ, НЕНЦ:
- Міжнародний семінар на тему: «Навчання дітей зі сталого поводження з
твердими побутовими відходами» (Т.Ф.Мошкіна);
- Третій Форум українських патріотичних справ «Ми – Українці» (Поп Л.М.)
- Всеукраїнська науково-практична конференція «Відтворимо ліси разом»
(С.М.Піцур).
Сертифікатами та подяками про участь у Всеукраїнських форумах МОН
України НЕНЦ отримали:
- С.М.Піцур – вчитель біології Тарасівської ЗОШ І-ІІІ ст..
- Мошкіна Т.Ф.-методист з інформаційно-методичної роботи рай ЕНЦ
Нагородами Департаменту освіти і науки Закарпатської ОДА, подяками МОН
України, грамотами НЕНЦ м.Київ відзначені 11 педагогів Тячівського рай ЕНЦ:
Ткач І.М., Сасин О.В., Мошкіна Т.Ф., Поп Л.М., Олійник І.С., Деяк Т.В.,
Ферима А.І., Піцур С.М., Галац В.В., О.В.Копинець, Бердар Н.В.
Для задоволення сучасного ринку праці у кваліфікованих робітниках в районі
функціонує 4 міжшкільні навчально-виробничі комбінати: Калинівський –
навчається 394 учні, Тячівський – 238 учнів, Тернівський – 322 учнів,
Солотвинський – 432 учнів.
Підготовка учнів старших класів здійснюється за професіями: водії
автотранспортних засобів (категорій С, В, СІ) –охоплено 489 учнів; оператори
комп’ютерного набору – 149 учнів; секретар керівника – 46 учнів та за
напрямками підготовки за технологічним профілем – це тракторна справа,
основи менеджменту та підприємництва, торговельна справа, слюсар по
ремонту автомобілів, продавець з лотка, швейна справа, кулінарія, основи
роботи на ПК, основи водійської справи – охоплено 702 учнів. Всього в МНВК
навчається 1386 старшокласників.
Щороку в оздоровчому закладі «Берізка» оздоровлюється близько 830 учнів
шкіл району.
Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо
соціально-економічного розвитку окремих територій
- утеплення фасаду Бедевлянської загальноосвітньої школи І-IІІ ступенів
450 000 грн.
- заміна вікон на металопластикові Німецькомокрянської ЗОШ І-ІІ ступенів –
150 000 грн.
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в 2018 році
районний бюджет
- Капітальний ремонт даху Великоугольської ЗОШ І-ІІІ ст. – 500 000 грн.
Вперше у 2018 році за кошти з інших джерел, не заборонених
законодавством у Солотвинській ЗОШ І-ІІІ ступенів № 3 з угорською мовою
навчання проведено капітальні ремонти всіх приміщень школи. Зокрема:
- капітальний ремонт даху
- встановлено нові котли на
твердому паливі

- облаштовано на кожному поверсі внутрішні вбиральні з підведенням
холодної і гарячої води ( всього 6 вбиралень) та замінено
водопровідну систему та каналізацію

17

- замінено всю електромережу, встановлено протипожежну
сигналізацію, висвітлюються написи: «Вхід», «Вихід» тощо.
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- у всіх класних приміщеннях, коридорах, актовому залі окрім
капітального ремонту ( заміна підлоги, стелі, замінено двері,
фарбування стін ) встановлено мультимедійний проектор та
проекційний екран.

В період з 2010–2018 роки ряд навчальних закладів облаштовано
внутрішніми вбиральнями ( в окремих школах за спонсорські конти). Зокрема,
у 2010 році – у 8 закладах, 2011 році – в одному, 2013 році – у трьох, 2014 році
– у трьох, 2015 році – у трьох, у 2016 році – у двох, у 2017 році – у трьох, у 2018
році – у чотирьох закладах освіти. Якщо говорити мовою цифр, то кількість
закладів, де облаштовані вбиральні, у 2010 році становили - 20,3 %; у 2018 році
– 51%.
За кошти департаменту освіти і науки Закарпатської обласної державної
адміністрації розподілено:
шкільні меблі для оснащення навчальних кабінетів фізики, математики,
біології, хімії, географії закладів загальної середньої освіти з поглибленим
профільним вивченням природничих та математичних предметів для
Буштинської ЗОШ І-ІІІ ступенів кабінети: фізики, біології, хімії та
Великоугольської ЗОШ І-ІІІ ступенів кабінет географії;
комплекти меблів для кабінету української мови в закладах загальної
середньої освіти з навчанням мовами національних меншин для:
Солотвинського ліцей-інтернату з румунською мовою навчання імені
М.Емінеску, Солотвинської № 2, Глибокопотіцької , Нижньоапшанської ЗОШ І19

ІІІ ступенів з румунською мовою навчання, Солотвинської ЗОШ І-ІІІ ст. № 1,
Солотвинської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 3 та Тячівського ліцею-інтернату з
угорською мовою навчання.
Для ряду шкіл придбано комп’ютерне обладнання та приладдя.
З метою виконання програми енергоефективності та енергозбереження в
районі розроблено Програму енергоефективності та енергозбереження
Тячівського району на 2017 – 2020 роки, яка схвалена розпорядженням голови
Тячівської районної державної адміністрації Закарпатської області 26.05.2017
року № 206 «Про Програму енергоефективності та енергозбереження
Тячівського району на 2017 – 2020 роки». Відповідно до Програми на 2018 рік
заплановано:
заміна та модернізація котелень і котельного обладнання з використанням
місцевих альтернативних видів палива, реконструкція (ремонт) систем
теплопостачання в 15 закладах освіти (8660,0 тис. грн..), а саме: Вишоватська
загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Тернівської сільської ради, Ганичівська
загальноосвітня школа І-IІI ступенів Ганичівської сільської ради, Дубівська
загальноосвітня школа І -II ступенів. №1 Дубівської селищної ради, Дубівська
загальноосвітня школа І -II ступенів №2 Дубівської селищної ради, Дубівська
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Дубівської селищної ради, Калинівська
загальноосвітня школа І -II ступенів Калинівської сільської ради,
Малоугольківська загальноосвітня школа І-II ступенів №1 Углянської сільської
ради, Новоселицька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Новоселицької
сільської ради, Тарасівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Тарасівської
сільської ради, Тисалівська загальноосвітня школа І-II ступенів Новоселицької
сільської ради, Фонтеняська загальноосвітня школа І-II ступенів
Широколузької сільської ради, Широколузька загальноосвітня школа І-ІІІ
ступенів Широколузької сільської ради, Дубівський комунальний дошкільний
навчальний заклад
(ясла-садок) № 3 комбінованого типу «Сонечко»,
Дубівський дошкільний навчальний заклад ясла-садок №2 Дубівської селищної
ради.
Відповідно до плану заходів з реалізації стратегії регіонального розвитку
виготовлена проектно-кошторисна документація для:
реконструкції з облаштуванням внутрішніх вбиралень в Ганичівській
загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів (фінансування: кошти державного фонду
регіонального розвитку - 1328,215 тис. грн., місцевий бюджет - 147,5794 тис.
грн., разом - 1475,7944 тис. грн..).
Капітального ремонту:
даху та заміна вікон та дверей Грушівської загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів (фінансування: кошти державного фонду регіонального розвитку 1298,898 тис. грн., місцевий бюджет - 151,746 тис. грн., разом - 1450,644 тис.
грн..);
будівель Біловарської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів (заміна
заповнень прорізів, утеплення перекриття, утеплення фасадів) (фінансування:
кошти державного фонду регіонального розвитку - 1347,89тис. грн., місцевий
бюджет - 149,766тис. грн., разом - 1497,656 тис. грн..);
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заміна вікон на енергозберігаючі, утеплення фасаду та горищного перекриття
Тисалівської загальноосвітньої школи I-II ступенів (фінансування: кошти
державного фонду регіонального розвитку - 1340,886тис. грн., місцевий
бюджет - 148,988тис. грн., разом - 1489,874 тис. грн..);
заміна вікон на енергозберігаючі, корпусу Буштинської гімназії-інтернату
гуманітарного профілю I-III ступенів (фінансування: кошти державного фонду
регіонального розвитку - 1347,606 тис. грн., місцевий бюджет - 149,735тис.
грн., разом - 1497,341тис. грн..);
заміна вікон на енергозберігаючі, будівлі Тересвянської загальноосвітньої
школи I-III ступенів (фінансування: кошти державного фонду регіонального
розвитку - 1344,666тис. грн., місцевий бюджет - 149,408тис. грн., разом 1494,074тис. грн..);
заміна вікон на енергозберігаючі, навчальних корпусів Калинівської
загальноосвітньої школи I-III ступенів (фінансування: кошти державного фонду
регіонального розвитку - 1322,803 тис. грн., місцевий бюджет - 146,979 тис.
грн., разом - 1469,782 тис. грн..);
Утеплення фасаду мінеральною ватою Чумалівсьської загальноосвітньої
школи I-III ступенів (фінансування: кошти державного фонду регіонального
розвитку - 1122,944 тис. грн., місцевий бюджет - 124,771 тис. грн., разом 1247,715 тис. грн..).
Підвезення учнів
Надалі зберігається суттєвий розрив між якістю освіти в сільській та міській
місцевостях. З метою надання більших можливостей для розвитку школярів у
сільській місцевості, на рівні області продовжуються інвестиції для створення
опорних шкіл.
Питання забезпечення підвозу учнів та педагогічних працівників до місця
навчання та додому знаходиться на постійному контролі управління освіти.
Відповідно до
Державної Програми «Шкільний автобус», затвердженої
постановою Кабінету Міністрів України 16 січня 2003 року № 31,
розпорядженням голови Тячівської районної державної адміністрації 18.12.2017
№528 «Про районну Програму «Шкільний автобус» на 2018 рік» схвалена та
рішенням одинадцятої сесії VІІ скликання Тячівської районної ради 22.12.2017
№ 390.
У 2017 році департамент освіти і науки передав шкільний автобус для
Новоселицької ЗОШ І-ІІІ ступенів.
У поточному навчальному році організованим підвезенням в районі
забезпечено 2074 учнів та 120 вчителів до 25 навчальних закладів освіти
Тячівського району з 30 населених пунктів, що становить 91,8 % від загальної
потреби в перевезенні.
Департаментом освіти і науки Закарпатської обласної державної
адміністрації у 2018 році придбано і передано в користування два шкільних
автобуси для Глибокопотіцької загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів №1 (45
учнів), Груниківської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів (26 учнів).
За час дії програми «Шкільний автобус» придбано 26 автобусів.
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Є потреба у придбанні шкільного автобусу для Глибокопотіцької
загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів №2 - 60 учнів потребують підвозу.
Успіхи та досягнення 2017-2018 навчального року
З метою пошуку, підтримки, розвитку творчого потенціалу обдарованої
молоді у листопаді - грудні 2017 року на базі навчальних закладів району
проведено І та ІІ етапи Всеукраїнських учнівських олімпіад з 21 навчального
предмету: українська мова і література, історія, правознавство, англійська,
німецька, французька мови, математика, фізика, хімія, біологія, географія,
інформатика, трудове навчання, економіка, російська мова, українська мова в
школах з румунською і угорською мовами навчання, угорська мова, румунська
мова, екологія, астрономія, інформаційні технології.
У першому етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад на рівні
загальноосвітніх шкіл взяли участь 7251 учнів. Із них 1276 учнів стали
учасниками другого районного етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад.
Перші місця вибороли 83 учнів, дипломів другого ступеня удостоїлися 122
учасники, дипломів третього ступеня – 159. Всього 364 призових місць.
Найкращих результатів домоглися учні Калинівської ЗОШ І-ІІІ ступенів (27
призерів), Буштинської гімназії - інтернату (26 призери), Тересвянської ЗОШ ІІІІ ступенів (26 призери), Ганичівської ЗОШ І-ІІІ ступенів (24 призери),
Тячівського ліцею-інтернату (21 призер) і Дубівської ЗОШ І-ІІІ ступенів (21
призер).
Покращили роботу з обдарованими дітьми в цьому навчальному році
педагоги Краснянської ЗОШ І-ІІІ ступенів, Солотвинської ЗОШ І-ІІІ ступенів
№1, Калинівської ЗОШ І-ІІІ ступенів, Тересвянської ЗОШ І-ІІІ ступенів,
Буштинської гімназії – інтернату, Ганичівської ЗОШ І-ІІІ ступенів, Кривської
ЗОШ І-ІІ ступенів.
Аналіз робіт учасників олімпіад дає змогу стверджувати, що необхідно
зосереджувати увагу учнів на практичному спрямуванні вивчення навчальних
предметів, на компетентнісному підході до викладання предметів. Слід
відмітити, що рівень складності запропонованих завдань, тематика була
зорієнтована на рівень завдань ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з
попередніх років. Однак, частина школярів не виконали завдання, які вимагали
нестандартного підходу, здогадки, вдалої аналогії логічного мислення, творчого
підходу.
З метою підготовки переможців ІІ туру Всеукраїнських учнівських олімпіад
у 2017-2018 навчальному році до участі у ІІІ (обласному) турі олімпіад
управлінням освіти було організовано проведення досвідченими педагогами
навчально-тренувальних зборів у грудні 2017 року та січні 2018 року. У ІІІ
етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад 2017-2018 навчального року взяли
участь всього 76 учнів загальноосвітніх навчальних закладів району.
Переможцями стали 14 учасників. Учасники ІІІ етапу олімпіад показали
високий результат з таких предметів: історія, географія, фізика, інформаційні
технології, правознавства, російської мови, з української мови та літератури у
школах з національними мовами навчання, та з румунської мови. І літератури.
Завдяки проведеній роботі покращився якісний рівень переможців ІІІ етапу
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Всеукраїнських учнівських олімпіад – збільшилася кількість переможців
природничо-математичних дисциплін.
А в загальному підсумку за кількостю переможців ІІІ етапу (обласних)
олімпіад ЗЗСО району серед 21 адміністративних одиниць зайняв 8 місце.
Значно збільшилася кількість дипломів І та ІІ ступенів у порівнянні з
минулим роком.
Учасниками ІV етапу олімпіад стало 5 учнів навчальних закладів району:
 з історії:
1. Михалчич Тетяна Сергіївна, учениця 9 класу Калинівської
загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів Калинівської сільської ради
Тячівського району Закарпатської області
 з румунської мови та літератури:
2. Влад Марія Іванівна, учениця 9 класу Нижньоапшанської ЗОШ І-ІІІ
ступенів Нижньоапшанської сільської
ради Тячівського району
Закарпатської області;
3. Прикоп Ніколетта Юріївна – учениця 10 класу Солотвинського
ліцею-інтернату імені М.Емінеску Солотвинської селищної ради
Тячівського району Закарпатської області
4. Григор Фернанда-Летисія Василівна, учениця 11 класу
Солотвинського ліцею-інтернату імені М. Емінеску Солотвинської
селищної ради Тячівського району Закарпатської області;
 з російської мови:
5. Капаци Андрій Юрійович, учень 10 класу Солотвинської
загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 1 Солотвинської селищної
ради Тячівського району Закарпатської області
Організація та проведення учнівських конкурсів
У грудні 2017 року організовано та проведено І етап Всеукраїнського
математичного конкурсу «Кенгуру» для учнів 2-6 класів. Всього взяло участь
314 учасників.
15 березня 2018 р. - ІІ етап Міжнародного математичного конкурсу юних
математиків «Кенгуру», в якому взяло участь 216 учасників.
11 квітня 2018 року - Всеукраїнський конкурс юних фізиків “Левеня”.
Переможцями ІІ етапу конкурсу стало 59 учасників.
З 12 по 14 листопада 2017 року проведено Міжнародний конкурс з
інформатики та комп’ютерної вправності "Бобер-2017" для учнів 2-11 класів.
30 листопада 2017 року проведено І етап Міжнародного природничого
інтерактивного конкурсу “КОЛОСОК», де взяли участь 2 загальноосвітні
навчальні заклади району - 54 учні.
Протягом листопада-грудня 2017 року проведено такі учнівські конкурси
- ХVІІІ Міжнародний конкурс з української мови ім. Петра Яцика, в ІІ
етапі якого взяло участь 140 учнів 3-11 класів ЗНЗ району, 38 учнів вибороли
призові місця .
- VІІ Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської молоді ім.
Т.Шевченка, в в ІІ етапі якого взяло взяло участь 75 учнів 5-11 класів ЗНЗ
району, з них - 31 учень зайняв призові місця.
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У травні 2018 року було проведено районний конкурс «Малюнок, вірш, лист
до мами», в якому взяло участь 75 учнів 5-11 класів. У номінації «Лист» 6
учнів зайняли призові місця, у номінації «Вірш» -3 учнів, у номінації
«Малюнок» - 7 учнів. На ІІІ (обласному) етапі конкурсу учениця 8 класу
Краснянської ЗОШ І-ІІІ ступенів Ухаль Іванна (вчитель Сойма І.Л.) виборола 1
місце у номінації «Лист», а учениця 7 класу Буштинської гімназії-інтернат
Демко Жанна (вчитель Рущак О.В.) отримала заохочувальний приз.
Організація проведення зовнішнього незалежного оцінювання 2018 року
З метою організованого проведення ЗНО 2018 управлінням освіти 2 лютого
2018 року проведено спільну нараду для заступників директорів з навчальновиховної роботи та відповідальних у закладах освіти шкіл за реєстрацію на
ЗНО, 30 березня та 3 травня 2018 року з директорами шкіл щодо питань
реєстрації на основну сесію ЗНО-2018, про особливості проведення ДПА 2018
року.
Завдяки злагодженої роботи управління освіти, керівників, педагогічних
працівників та батьків учнів всі випускники 11-х класів були зареєстровані
вчасно, а це 1008 учнів. Із них 156- на математику, 918 – на історію України,
579 – на біологію, 86 – на англійську мову, 354 – на географію, 49 – на хімію, 26
– на фізику, 6- на французьку мову, 5- на німецьку мову.
24 березня та 31 березня 2018 року на базі Тячівської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1
ім.Гренджі-Донського проводилося пробне ЗНО для випускників 11-х класів.
Взяло участь у пробних тестах 264 учнів закладів освіти Тячівського району,
що становить 26% від загальної кількості випускників 2018 року.
До проведення основної сесії ЗНО
було залучено 356 педагогічних
працівників з різних навчальних
закладів
Тячівщини.
З
метою
організованого проведення ЗНО з15 по
18 травня 2018 року відповідальною за
проведення ЗНО у Тячівському окрузі
(Зеленська Н.О.) та відповідальними за
пункти проведення ЗНО: директорами
Тячівської
ЗОШ І-ІІІ ступенів №1
(Стойка Т.І.), Тересвянської ЗОШ І-ІІІ
ступенів (Грицик О.В.), Буштинської ЗОШ І-ІІІ ступенів (Серюга В.М.)
проведено інструктажі для педагогічних працівників, залучених до проведення
ЗНО 2018 року (старших інструкторів, інструкторів, чергових). У навчанні
взяли участь педагогічні працівники Тячівської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 і №2,
Тячівської ЗОШ І-ІІІ ступенів з угорською мовою навчання, Тячівського
ліцею-інтернату,
Солотвинської ЗОШ І-ІІІ ст №1, Руськополівської,
Тересвянської, Буштинської, Грушівської, Калинівської, Вонігівської,
Тернівської, Ганичівської, Нересницької ЗОШ І-ІІІ ступенів, Бедевлянської,
Добрянської
ЗОШ
І-ІІІ
ступенів,
Буштинської
гімназії-інтернату,
Тереблянського НВК, Дубівської ЗОШ І-ІІ ступенів №1 і №2, Біловарської
ЗОШ І-ІІ ступенів та Кривської ЗОШ І-ІІ ступенів.
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Національно-патріотичне виховання
Вперше у 2018 році на базі Усть-Чорнянської та Тересвянської ЗОШ І-ІІІ
ступенів відкрито 4 групи гуртків військово-патріотичного напряму «Скаут».
За кошти місцевого бюджету придбано туристське спорядження: 6 карематів,
1 намет, 6 спальних мішків .
Педагогічні та учнівські колекти закладів освіти району щорічно надають
посильну допомогу воїнам АТО та учням закладів дошкільної та загальної
середньої освіти. Зокрема за останні два роки до Новорічних свят відправлені
солодощі та продукти харчування понад 4,5 т.; до Великодних свят
організовано і проведено акцію «Великодний кошик»; до Дня Захисника
Вітчизни відправлено воїнам теплий одяг, миючі засоби, продукти харчування
понад 3 т. та медичні препарати ( системи переливання крові).
У Тернівській, Тересвянській, Ганичівській ЗОШ І-ІІІ ступенів, Буштинській
гімназії-інтернат учні в’язали маскеровочні сітки.
Станом на сьогодні організовано збір подарунків до Різдв’яних свят для воїнів
АТО та дітей, що проживають на окупованих територіях.
Пріоритетні питання, над якими буде працювати освітня галузь району і
надалі
Основні завдання галузі :
– створити умови для рівного доступу до освіти (дошкільної, загальної
середньої, позашкільної), надання якісних освітніх послуг у кожному
навчальному закладі;
– забезпечити програмно-цільовий підхід у здійсненні заходів із
покращення матеріально-технічної бази навчальних закладів та спортивних
споруд, оснащення їх сучасним обладнанням, інвентарем і меблями;
Для забезпечення надання якісної освіти актуальним залишається вжиття
заходів щодо оптимізації мережі загальноосвітніх навчальних закладів із малою
чисельністю, з організацією підвезення учнів і педагогічних працівників до
місць навчання (роботи) та додому.
Загальна середня освіта:
 продовжити роботу із реалізації обласної Програми розвитку освіти
Закарпаття на 2013 – 2022 роки, регіональної програми „ Шкільний автобус ” на
період до 2019 року, «Програма розвитку та удосконалення організації
харчування в загальноосвітніх навчальних закладах Тячівського району»,
районна «Програма зміцнення навчально-матеріальної бази освітніх закладів на
період 2017-2020 років», районна Програма «Тячівщина для дітей» та інших,
передбачивши їх належне фінансування;
 у рамках заходів з оптимізації продовжити роботу із формування гнучкої
мережі загальноосвітніх навчальних закладів, ураховуючи демографічні,
соціально-економічні перспективи розвитку та потреби району;
 працювати над проектом зі створення опорних шкіл;
 створити умови для розвитку творчої, інтелектуально й духовно багатої,
національно свідомої та фізично досконалої, компетентної особистості;
забезпечити умови для впровадження профільного навчання старшокласників,
продовжити роботу щодо створення та функціонування освітніх округів;
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 подальше впровадження профільного навчання у загальноосвітніх
навчальних закладах, реалізація принципу безперервності між до профільною
підготовкою учнів основної школи та профільним навчанням у старшій школі;
 сприяти підключенню до мережі Інтернет усіх закладів освіти району, у
тому числі і шкільних бібліотек;
 координація роботи управління освіти щодо організації різних форм
відпочинку дітей та підлітків при навчальних закладах влітку, розробити заходи
щодо забезпечення літнього оздоровлення дітей-сиріт та позбавлених
батьківського піклування;
 організація функціонування літніх мовних таборів при навчальних
закладах;
 продовжити роботу щодо переведення шкіл на навчання в одну зміну;
 продовжити роботу із упровадження Державного стандарту початкової,
базової та повної загальної середньої освіти, упровадження інформаційнокомунікаційних технологій в освітній процес початкових класів
загальноосвітніх навчальних закладів;
 забезпечити рівний доступ дітей з особливими потребами до якісної
освіти за місцем проживання шляхом активізації впровадження інклюзивного
навчання у загальноосвітніх навчальних закладах, уведення до штатних
розписів посади асистента вчителя;
 підготовка педагогічних працівників до роботи в умовах інклюзивної
освіти в навчальних закладах, формування в дитячому та учнівському
середовищі позитивного ставлення до людей з обмеженими можливостями;
 забезпечити системний психолого-педагогічний та науково-методичний
супровід навчально-виховного процесу;
 вдосконалення професійної майстерності педагогічних працівників
освітніх закладів району шляхом впровадження нових форм і методів курсів
підвищення кваліфікації, самоосвіти, нестандартних форм методичної роботи
особливо з питань впровадження Концепції реалізації державної політики у
сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа»
Позашкільна освіта:
 продовжити роботу із збереження мережі позашкільних навчальних
закладів відповідно до особистісних потреб у навчанні, вихованні, розвитку та
соціалізації засобами позашкільної освіти;
 створити умови для охоплення різними формами позашкільної освіти
дітей відповідного шкільного віку;
 вжити заходи щодо запровадження кращих районних заходів Року
дитячої творчості до статусу щорічних;
 забезпечити належну навчально-методичну та матеріально-технічну базу
позашкільних навчальних закладів;
 залучати висококваліфікованих педагогічних працівників із відповідною
освітою на посади керівників гуртків позашкільних навчальних закладів.
Проблемні питання: На освітню галузь у 2018 році не вистачає 21 млн. 584
тис. грн. З них на заробітну плату адміністративно-допоміжного персоналу
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загальноосвітніх навчальних закладів освіти – 11 млн. 692 тис. 800 грн., а 9 млн.
892 грн. на заробітну плату адміністративно-допоміжному персоналу закладів
дошкільної освіти.
Відсутні кошти в місцевому бюджеті для придбання модемів для передачі
даних газових лічильників та придбання газових лічильників на загальну суму
500 тис. грн..
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