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Історія Мукачівської ЗОШ І-ІІІ ст. № 2 

 ім. Т.Г. Шевченка 

 

 Мукачівська середня загальноосвітня трудова політехнічна школа з виробничим 

навчанням № 2 ім. Т.Г. Шевченка як навчальний заклад існувала з 1854 року. Це було 

тимчасове шкільне приміщення барачного типу, в якому навчались 2 класи з щорічною 

кількістю учнів від 30 до 40 при одному вчителеві. 

 В 1854 році в м. Мукачеві по вулиці Головній (зараз ЗОШ № 3) було закінчено 

будову шкільного приміщення для початкової школи. 

 На початок першого 1854-1855 навчального року бажаючих одержати хоча б по-

чаткову освіту записалось 270 дітей, але прийнято було менш, як половину, а саме – 

114 дітей. Зважаючи на те, що навчання було платним, до кінця року залишилось 80 

учнів на всі чотири класи. Навчались переважно діти торгівців, заможних кустарів і 

міщан. На всі чотири класи було призначено одного вчителя Ільницького Василя. Мо-

вою навчання школи була угорська мова, хоч абсолютна більшість дітей, які навчалися 

в ній, були українці. 

 Школа існувала на приватні пожертви.  

 В 1870 році в школі було лише 2 класи, в яких навчалося всього 70 учнів. 

 Змінювались режими і мови навчання: то угорська, то чеська, але не  було в 

школі рідної мови дітей – української, хоч відомі неодноразові намагання батьків вве-

сти в школі навчання рідною мовою. 

 Багато разів школа закривалась за відсутністю коштів на оплату вчителів, пали-

во. 

 Після фашистської навали від школи залишилися 

голі стіни й величезна купа бруду і сміття. 

 Лише після звільнення Закарпаття й приєднання  

його до Української РСР почалась нова історія Мука- 

чівської школи № 2. 

 З перших же днів встановлення радянської влади 

на заняття в школу прийшло 220 учнів. Вперше в школі  

залунала рідна українська мова.     Так виглядала школа. 

 Школа була реорганізована з початкової в семирічну.                             

 Протягом 1945-1946 навчального року в школі працювало 10 класів, в яких нав-

чалось 380 учнів. Але семирічною вона була всього один рік. Уже в наступному нав-

чальному 1946-1947 році школа була реформована в середню. В ній навчалось в 24 

класах 720 учнів. У школі працювало 28 вчителів. 



 Весною 1949 року школа вперше випустила й вручила атестати зрілості 63 

юнакам і дівчатам, а за п’ять наступних років школу закінчило з атестатом зрілості 

564 юнаків і дівчат. 

 

Школа одна з перших в області стала здійснювати 

виробниче навчання. За період з 1956 року випусти-

ла з свідоцтвами: 

слюсарів по ремонту с/г машин – 18,  

продавців курортторгу – 40,  

кравців і швей – 35. 

 

 У 1950 році на клопотання вчителів, учнів та їх батьків школі було  присвоєно 

ім’я революціонера – демократа, українського Кобзаря –                Т.Г. Шевченка 

(наказ Міністерства освіти № 923 від 29 вересня 1950 року). У зв’язку з цим з 5 жо-

втня 1950 року СШ № 2 називається «Мукачівська середня школа №2 ім. 

Т.Г.Шевченка», 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Архівна копія Наказ № 165 від 12 жовтня 1950 року 

а в 1954 році трудящі міста поставили перед школою пам’ятник. 

 На день сторіччя школи в 1954 в ній було 26 класів, в яких навчалося 886 

учнів. В школі на той час працювало 42 вчителів, з них 20 – з вищою освітою, яку 

одержали в роки радянської влади. Атестати зрілості одержали, закінчивши Му-

качівську СШ № 2, директор СШ № 3 тов. Пашкуй З.А., головний лікар  і директор 



поліклініки тов. Коструб, директор заводу «Мукачівприлад» тов. Гращенков, головний 

інженер пивзаводу тов. Бачо та інші. 

 1 вересня 1964 року є святом народження Мукачівської середньої  школи №2 ім. 

Т.Г.Шевченка, тому що учні та педагогічний колектив  в цей день вперше переступили 

поріг нової, чудової середньої школи по вулиці Академіка Павлова зі світлими класа-

ми-кабінетами, спортивним залом, пре красною майстернею,  їдальнею, тиром, біблі-

отекою, теплицею. Перший випуск Мукачівської СШ №2 ім. Т.Г.Шевченка відбувся у 

1965 році.  

 

 

 

 

 

 Стрімко злітають роки, і ніщо не може спинити їх лет. Але на згадку про себе 

люди залишають свої достойні діла. Успішно здійснювали контроль і керівництво на-

вчально-виховним процесом директори школи: Король В.О., Караба І.Ю., Голіш І.В., 

Чуса І.І., Ціцак О.М. 

                            

 

 

 

 

 В сторінки історії школи вагомий вклад вніс заслужений учитель УРСР 

«Відмінник народної освіти» директор школи Голіш Іван Васильович. Під його керів-

ництвом втілювались в життя новаторські ідеї та задуми. 

 В 1969 році у школі введено поглиблене вивчення французької мови з першого 

класу. Ініціаторами впровадження французької мови з 1 класу були вчителі Саркісова 

М.І., Поляк Є.Ю., Гаманенко С.А., Карцуб Є.П.  

 Педагогічний і учнівський колективи працювали з новим натхненням. Організо-

вано роботу центру національного виховання – клубу інтернаціональної дружби, 

центру екологічної освіти при шкільній теплиці. Кожен куточок школи набув неповто-

рного вигляду і призначення. 

 Не відставали від учителів і учні. Багато хлопців школи були музикантами шкі-

льного духового оркестру, яким керував представник шефів Мукачівського меблевого 

комбінату. 



 Високого рівня набуло учнівське самоврядування. 

Всі учні були об’єднані в комсомольську, піонерську та жо-

втенятську організації. За їхньою ініціативою в 1977 році 

інтернаціональним клубом проведено форум інтернаціона-

льної дружби, на який були запрошені представники шкіл 

різних республік СРСР. 

 Впродовж десятків років шкільний педагогічний ко-

лектив постійно вирізнявся високим творчим духом. Чесні, самовіддані, добрі і терп-

лячі, сповнені батьківською турботою і любов’ю до дітей, мудрі фахівці, які щоденно 

передавали дітям глибокі знання. Серед них здібні педагоги:  

Щербан Д.М., Телінгер Г.Н., Саркісова М.І., Цифра М.М., Гаманенко С.А., Поляк 

Є.Ю., Скиба Г.І., Неділько Г.А., Катрич Г.Ю., Машура М.І., Гермазинська М.Ф., Ми-

хайлович Г.О., Козар Г.Г., Ващук М.І., Демян М.Л., Ландовська О.М., Карцуб Є.П., 

Андрела Г.В., Паркані Р.М., Січ О.К., Басараб М.І., Цифра Н.Ф., Лізанець Н.М., Поляк 

М.Л., Варга А.Ю.,Фелді О.М.,  Штефацько Ф.І., Федіва О.Д. 

 Продовжували добрі справи своїх старших колег вчителі: Кобаль М.І., Довганич 

В.В., Комарницький О.Г., Васько В.В., Базіна Л.П., Бора К.І., Пейчев С.І., Дзямка А.Є. 

Маргіта М.І. 

 У школі і зараз працює багато здібних педагогів, які вміло навчають і виховують 

учнів: 

 Зусиллями не одного покоління вчителів здійснювався предметний зв’язок нау-

ки, практики, навчання. І у центрі  тієї тріади були найголовнішим об’єктом і суб’єк-

том – учні-шевченківці. Вони із стін рідної школи вийшли не тільки добрими спеціа-

лістами, а й духовно багатими людьми.    

 Серед випускників школи – академіки, науковці, міністри, політики, народні ар-

тисти і заслужені діячі культури і мистецтва, переможці міжнародних спортивних зма-

гань, призери Олімпіади, лікарі, вчителі:  

Лендєл Золтан, Горват Євген, Кампо Володимир, Павлик Рудольф, Маняк Іван, 

Гелетей Валерій – громадсько-політичні діячі; 

Рябич Василь – громадський діяч, підприємець; 

Василь Химинець - громадський діяч,  науковець; 

Ващук Федір – науковець; 

Гарагонич Василь – історик, журналіст; 

Форбі Золтан – біолог; 

Чорі Юрій – поет, драматург, етнограф; 

Береш Михайло – журналіст; 

Іванчо Андрій – живописець; 

Габовда Анжеліка, Тайпс Юрій, Василь Чорі, Владислав Коцовський – освітяни; 



Гомонай Ганна – лікар; 

Гецко Тиберій – баскетболіст, науковець. 

І всіх їх об’єднує одне – вони випускники школи ім. Т.Г.Шевченка!  

В період перебудови в школі панував патріотичний дух. Вчителі і учні любили 

свою школу. Патріотичне виховання учнівської молоді було постійно в полі зору шко-

ли: участь в мітингах пам’яті, догляд за пам’ятниками, за могилами загиблих воїнів, 

допомога ветеранам війни, вдовам. Все це була робота вчителів і учнів школи.  

В 1976 році на подвір’ї школи відбулося відкриття пам’ятника           Т.Г. Шевче-

нка.  

Будучи активним творцем сьогодення, школа набувала нового розвитку, збагачу-

вала та зміцнювала свої кращі традиції.  

9 березня 1987 року в історії школи пам’ятна  дата. Це день відкриття кімнати-

музею Т.Г.Шевченка, окрасою якого є картина, намальована випускницею Академії 

мистецтв (м. Санкт-Петербург), колишньою ученицею школи Анютою Ландовською.  

 

      

 Протягом багатьох років учнівський та педагогічний колективи проводилась по-

шукова робота по поповненню експонатами шкільного музею і в 2012 році відбулась 

перереєстрація музею, який очолила вчитель української мови та літератури, вчитель-

методист Гафинець Валентина Петрівна. 

 Сьогодні у школі навчається біля  650 учнів у 24 класах. Педколектив на чолі з 

директором Ціцак Ольгою Миколаївною докладає багато зусиль для створення необ-

хідних умов навчання та всебічного розвитку учнів.  

З великим натхненням працює педколектив над підвищенням рівня навчально-

виховної роботи. 

У 1999 році, використовуючи Європейську комунікативну методику викладання 

іноземних мов, запроваджено вивчення другої іноземної мови – англійської в класах з 

поглибленим вивченням французької мови. 

Вчителями іноземних мов під керівництвом заступника директора школи з на-

вчально-виховної роботи Дочинець Марії Андріївни була налагоджена співпраця із 

гуманітарною асоціацією «АДАЖ» із м. Бокамп-Міні на чолі із Мішелем Ромпельбер-

гом. Результатами  цієї співпраці були зустрічі, дискусії з носіями мови та поїздка уч-

нів і вчителів до Франції. 



У жовтні 2006 року школу відвідав посол Франції в Україні Жан-Поль Везган. 

Учні класів з поглибленим вивченням французької мови беруть участь у міжрегіона-

льному учнівському проекті «Південь-Захід-франко- англо-мовна співдружність».  

  

 

Волонтерами Конкурсу Миру США та Євросоюзу проводяться модулі-тренінги 

з учнями-старшокласниками. 

Про пріоритетні напрямки діяльності педагогічного колективу говорить його 

кредо: « Не загубити жодної дитини, дати кожній можливість розкрити все краще, за-

кладене природою, сім”єю, школою . Втілює його в життя колектив творчих, талано-

витих, досвідчених педагогів, майстрів своєї справи, фахівців високого рівня. 

 

 

 Серед них: 

вчителі-методисти: 

Рубець Мар’яна Іржіївна, Гафинець Валентина Петрівна, Павлишинець Марія 

Дмитрівна; 

вчителі з званням «Старший вчитель»: 

Фелді О.М., Віщак Л.А., Гомонай М.І., Смужаниця Л.П., Чечур В.О., Чопик Р.П., 

Кополовець О.Ф., Зуєва І.В., Лашкай В.С., Герасименко В.В., Дудински С.О., 

Мигович К.В., Овчиннікова Л.А., Русин М.Я., Кузнєцова Л.М.; 

лауреат Всеукраїнського конкурсу «Вчитель року» з інформатики Рубець Мар’яна 

Іржіївна та учасник Всеукраїнського конкурсу «Вчитель року» з української мо-

ви та літератури Лашкай Віта Степанівна. 



Щорічну премію Мукачівської міської ради «За ініціативу, творчість і педагогіч-

ний пошук» протягом останніх років отримували педагоги школи: Чечур Валерія 

Олександрівна, вчитель французької мови; Гафинець Валентина Петрівна, вчитель 

української мови та літератури; Іванова Валентина Борисівна, вчитель французької 

мови. 

Завдяки їх наполегливій, натхненій і творчій праці учні школи показують високі 

результати в предметних олімпіадах різних рівнів, Міжнародних конкурсах, конкур-

сах науково-дослідницьких робіт. 

Учні школи є щорічними призерами Всеукраїнських предметних олімпіад. За 

останні десять  років 87 учнів школи отримали дипломи ІІІ етапу предметних олімпі-

ад, значну частину з яких здобуто з французької та англійської мов, відповідно до 

профілю школи. 

Призерами та лауреатами ІV етапу Всеукраїнських предметних олімпіад  з фра-

нцузької мови протягом останніх років були учні школи: Валентир Наталія, Ковач 

Сільвія, Чечур Габріел, Панькович Наталія, Русин Павло, Панькович Тетяна, Бугар 

Паула. 

Стипендіатами премії Мукачівської міської ради за наслідками досягнень у на-

вчанні були  такі учні, як: Ковач Сільвіа, Мельник Каріна, Панькович Наталія, Ру-

син Павло, Панькович Тетяна, Габовда Ребекка. 

 Школа гордиться досягненнями учнів в мовно-літературному конкурсі учнівсь-

кої та студентської молоді ім.. Т.Г. Шевченка, дворазовим переможцем якого на облас-

ному етапі стала учениця школи Лашкай Ангеліна, результатами виступу учнів на Мі-

жнародному конкурсі з української мови імені Петра Яцика. Результативною є участь 

школярів в Міжнародних конкурсах з математики «Кенгуру», з фізики «Левеня», з 

французької мови «Галлус», з англійської мови «Грінвіч». 

  На сучасному етапі виховна робота в школі охоплює весь педагогічний процес, 

об’єднуючи навчання, позакласну діяльність дітей, різноманітну діяльність і спілку-

вання за межами школи та спрямована на реалізацію творчих, духовних, інтелектуа-

льних потреб дитини.   

Своєрідною візитівкою Мукачівської ЗОШ І – ІІІ ст. № 2 , яка носить ім’я Т. Г. 

Шевченка , було погруддя Кобзаря на центральній алеї школи. Але за півстоліття від 

часу встановлення пам’ятник зазнав значних руйнувань і вимагав капітальних рестав-

раційних робіт.  

В жовтні 2012 року, виготовлений скульптором Беленем на кошти освітян міста 

та народного депутата Україна Віктора Івановича Балоги, новий пам’ятник Кобзарю в 

урочистій обстановці було встановлено на подвір’ї школи.   

 



Протягом багатьох поколінь традиції школи підтримувались та при    множува-

лись. Традиційними стали: 

посвята учнів 1-х класів в учні-шевченківці із врученням на святі Першого 

дзвоника «Посвідчення учня-шевченківця» та проведення їх першого уроку в кімнаті-

музеї Т.Г.Шевченка; 

Шевченківський тиждень, під час якого проходять конкурси читців поезії 

Т.Г.Шевченка, малюнків до творів Шевченка, екскурсії в кімнату-музей Т.Г.Шевченка 

для учнів шкіл міста; 

Малі олімпійські ігри, спортивні змагання, шахові турніри; конкурси: естрадної 

пісні, КВН, «Алло, ми шукаємо таланти». 

 

     

З 2011 року організовано роботу шкільного клубу «Ерудит» для учнів початко-

вої ланки, який об’єднує юних поетів, мистецтвознавців, природознавців-дослідників, 

з 2012 року – літературної студії «Джерельце», членами якої є учні середньої та стар-

шої ланки.  

 

На засідання студії, керівником якої є учитель української мо-

ви та літератури Лендєл А.І., запрошуються письменники нашого 

краю. Робота літературної студії висвітлюється в альманасі «Проби 

пера», перше видання якого датоване 2012 роком. 

 

 

Учні школи мають змогу відвідувати такі гуртки: вокальний, хоровий, хореогра-

фічний, художнього слова, «Чарівна голка», фітодизайну, народної ляльки, «Закон і 

ми», туристично-краєзнавчий, легкої атлетики, футболу, туристично-краєзнавчий. Ре-

зультати роботи гуртків презентуються на  виставках та звітному концерті для батьків. 

Вихованці школи є неодноразовими переможцями і призерами міських, обласних та 

Всеукраїнських конкурсів, змагань: інтелектуальній грі для учнів 4-их класів « Пі-

знайко», конкурсі-виставці технічної творчості « Наш пошук і творчість тобі, Украї-

но!», «Прикраса для міської ялинки», «Податки очима дітей », шахових турнірах то-

що. 

За період з 2003-2013 років шкільна команда КВН вісім разів ставала призером 

міського «Фестивалю КВН». 



В 2012 році школа стала учасницею Всеукраїнської акції «Моральний вчинок», 

а в 2013 році – Міжнародного конкурсу шкільних медіа, конкурсними роботами якого 

стали  шкільна учнівська газета «Голос школи» та газета методичного центру школи 

«Атестаційний вісник». 

                         

З 2009 року набула масштабного розміру діяльність волонтерського загону че-

рез роботу з ветеранами, людьми похилого віку, дітьми дитячого будинку в м. Берего-

во. Юні волонтери є активними учасниками акції «Від серця до серця». 

У школі створена модель шкільного самоврядування «Шкільна республіка». Уч-

нівські колективи протягом року змагаються в громадській активності за звання « Зра-

зковий клас ». Усі справи учнів ініціюють шкільний Парламент та самоврядування 

класів. 

          Продовженням співпраці учнів, батьків та вчителів є спільна робота над проек-

том «Трикутник», який передбачає якісно нове бачення співпраці. Проект створено за 

ініціативи адміністрації школи та голови батьківського комітету Габовди Анжеліки 

Міланівни. 

Будучи активним творцем сьогодення, школа набуває нового розвитку, збагачує 

та зміцнює свої кращі традиції. Впровадженню 

інноваційних педагогічних технологій в навчаль-

ний процес сприяє наявність в школі таких тех-

нічних засобів як 32 комп’ютери, відеокамера, 4 

ноутбуки, 2 мультимедійні проектори, DVD, те-

левізори, музичний цент, придбано сучасну ком-

п’ютерну копіювальну техніку. 

З 2006 року в школі почав працювати дру-

гий комп’ютерний клас, підключений до Інтер-

нету, на базі якого створено лабораторію інфор-

маційних технологій навчання. 

 

 

01 вересня 2011 року відкрито мультимедійний клас 

з проектором, демонстраційними моніторами, інте-

рактивною дошкою. 

 



  В школі обладнані навчальні кабінети з української мови та літератури, 

математики, фізики, хімії, біології, французької мови, англійської мови. 

 

        

До послуг вчителів і учнів читальний зал, актовий зал на 140 місць, шкільна 

їдальня на 120 місць, стадіон, обладнаний спортивний майданчик. 

 

      

 

 В 2007 році оновлено фасад школи та проведені ремонтні роботи першого по-

верху, відновлено огорожу шкільного подвір’я.  Меценатом цих добрих справ є на-

родний депутат України Віктор Іванович Балога. 

 Важливим кроком на шляху розбудови освітнього простору є створення іннова-

ційної моделі навчального закладу. Тому педагогічний колектив школи працює над 

проблемою надання якісних освітніх послуг через інноваційний зміст і технології 

освіти та якісних навчальних послуг з іноземних мов через інтеграцію в Європейсь-

кий освітній простір. 

 Віриться, що слава Мукачівської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2 ім. Т.Г. Шевченка буде 

продовжена і збагачена в усі подальші роки. 


