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 Ковбаско Василь Васильович – директор 

державного професійно-технічного 

навчального закладу «Мукачівський 

професійний аграрний ліцей імені Михайла 

Данканича» народився 25 вересня 1957 року в 

с. Ільниця Іршавського району в шахтарській 

родині. 

      У 1977 році здобув середню спеціальну 

освіту в Мукачівському педагогічному 

училищі. Відслужив строкову військову 

службу. З 1982 року по 1989 рік навчався на 

філологічному факультеті Ужгородського 

державного університету.  У 1988 році закінчив 

юридичний факультет цього ж університету.  

      Трудову діяльність розпочав у 1977 році 

вихователем ПТУ № 31 в м. Мукачево. Згодом  

призначений майстром виробничого навчання,  
   Директор ДПТНЗ «Мукачівський професійний  

    аграрний ліцей імені Михайла Данканича» 

був секретарем комітету комсомолу, працював заступником директора ПТУ № 31 у 

м. Мукачево,  

завідуючий відділом народної освіти Мукачівського виконкому. 

    З 03.1999 по 06.1999 – начальник управління юстиції в м. Мукачево. 

    З 1999 до 2000 – працював головою Воловецької районної державної 

адміністрації. 

    З 2001 р. – працював головою Свалявської районної державної адміністрації. 

    До призначення в травні 2010 року головою Воловецької РДА, працював 

директором ПТУ № 31 в м. Мукачево. 

    У 1992 році обирався делегатом першого З’їзду вчителів. У 1998 році удостоєний 

звання «Заслужений працівник народної освіти». 

    З 1994 по 1998 роки – депутат Закарпатської обласної ради. Неодноразово 

обирався депутатом Мукачівської та Іршавської районних рад. Член Мукачівського 

виконавчого комітету.  

    Нагороджений ювілейним орденом «2000 Різдва Христового», орденом Святого 

Володимира, орденом Нестора Літописця, орденом «За заслуги» ІІІ ступеня,  

нагрудним знаком «А.С. Макаренко», Почесними грамотами Президента України та 

іншими урядовими відзнаками, Академік Транспортної Академії України, доктор 

права. У 2008 році – лідер року у номінації «Освіта». Очолюваний ним 

Мукачівський професійний ліцей ім. М. Данканича визнаний одним з кращих серед 

навчальних закладів України. 

 



 В 2015 році нагороджений медаллю «За вагомий внесок в розвиток освіти і 

науки» на Міжнародному форумі «Науковці та освітяни України в ім’я утвердження 

миру, стабільності та 

розвитку суспільства».  

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 
В.В.Ковбаско є активним учасником «Параду професій» 

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. 62 роки – для історії це 

лише коротка мить, а для нашого 

навчального закладу ті ж 62 роки – 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 62 ліцей зустрів із доробком 

хороших справ, традицій, в стінах  

обладнаних за сучасними 

вимогами корпусів, з колективом  який 

складають 535 учнів та  113 працівників 

ліцею.  
 

    Директор В.В.Ковбаско оголошує подяки 

             педпрацівникам  



Щоб учні навчального закладу мали можливість здобувати якісну освіту до їх 

послуг обладнано 25 навчальних кабінетів, 6 лабораторій, 4 майстерні, бібліотека, 

спортзал, спортивне містечко, 

електрополігон, навчальний 

полігон. 

Вже понад піввіку ліцей 

виховує і навчає молодь 

професіям тракториста-машиніста, 

електромонтера, автослюсаря з 

ремонту автомобілів. За 62 роки 

ліцей підготував понад 28 тисяч 

висококваліфікованих робітників 

для аграрно-промислового 

комплексу та сфери послуг, які 

примножують сферу ліцею.  

 
  В.В.Ковбаско оцінює рівень знань під час  складання  

   учнями державної підсумкової атестації 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 


