
Стаття для публікації в книзі «Літопис освіти і науки України»  

в розділі «Навчальні та наукові заклади» 

 

 

«Навчальні та наукові заклади» 

В чудовому куточку Закарпаття, на Мукачівщині 

розташований  Державний професійно-технічний  

навчальний заклад «Мукачівський професійний аграрний 

ліцей імені Михайла Данканича», який  у 2008 р. визнаний 

найкращим у номінації «Освіта» Національного рейтинг-

конкурсу «Кращі підприємства України» за забезпечення 

динамічного розвитку і питомої ваги навчального закладу в 

галузі освіти та економіки держави, який очолює заслужений 

працівник народної освіти, відмінник народної освіти УРСР, 

доктор права - Василь Васильович  Ковбаско. 

У кожного навчального закладу, як і в людини є рік і 

місце народження. 

ДПТНЗ «Мукачівський професійний аграрний ліцей 

імені Михайла Данканича» був створений 12 вересня 1954 р. 

60 років – для історії це лише коротка мить, а для нашого 

навчального закладу ті ж 60 років – це вже історія. Поряд з майбутнім є вже минуле, поряд із  

задумами надбання, традиції і підсумки. Є свої секрети, досвід,мудрість, знання, розрахунок, є 

тисячі випускників, які своїми життєвими   успіхами і досягненнями завдячують нашому ліцею.   

Свої 60 ліцей зустрів із доробком хороших справ, 

традицій, в стінах обладнаних за сучасними вимогами 

корпусів, з колективом  який складають 510 учнів та  113 

працівників ліцею. Вже понад піввіку ліцей виховує і навчає 

молодь професіям тракториста-машиніста, електромонтера, 

автослюсаря з ремонту автомобілів. За 60 років ліцей 

підготував понад 28 тисяч висококваліфікованих робітників 

для аграрно-промислового комплексу та сфери послуг, які 

примножують сферу ліцею: Русинко  М.М., Тканич О.О.  

герої соціалістичної праці, Стежковий  С.- кавалер ордена 

«За доблесть і честь»,  Воробець  І.І.- кваліфікований 

працівник підстанції «Мир», Щербей М.В. - заслужений 

працівник фізичної культури та спорту. 

Педколектив на чолі з директором завжди приділяють 

велику увагу фізичному вихованню своїх учнів. Свідченням 

цього є досягнуті високі результати. 

Любов до профтехосвіти, вболівання за її майбутнє, 

небайдужість до кожного учня і педагога, щире бажання 

зробити якомога більше для оновлення системи ПТО 

України  все це є справжнім джерелом педагогічних ідей 

педколективу, які реалізуються в провсякденій праці. 

 


