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Робота ЗІППО у 2013 році була направлена на:
 реалізацію Національної стратегії розвитку освіти на період до

2021 року, Програми розвитку освіти Закарпаття на 2013-2022 роки,
державних цільових та регіональних освітніх програм;

 впровадження нових освітніх технологій організації навчального
процесу з підвищення кваліфікації керівних і педагогічних кадрів
освіти та реалізацію сучасних моделей неперервної освіти, у тому
числі з використанням інформаційних та комунікаційних
технологій;

 на вирішення питань, пов’язаних із формуванням цілісної системи
підвищення професійної майстерності педагогів, формуванням у
них готовності до самоосвіти, саморозвитку, продукування нових
педагогічних ідей, технологій, узагальнення та поширення
перспективного педагогічного досвіду.



Державні програми
 Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період

до 2021 року.

 Державна цільова програма впровадження у навчально-
виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів
інформаційно-комунікаційних технологій «Сто відсотків»
на період до 2015 року.

 Державна цільова соціальна програма підвищення якості
шкільної природничо-математичної освіти на період до
2015 року.

 Загальнодержавна програма забезпечення профілактики
ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-
інфікованих і хворих на СНІД та завдання щодо її реалізації
на 2012-2013 роки

 Державна програма «Партнерство в навчанні»

 Національний план дій з охорони навколишнього
природного середовища на 2011 – 2015 роки



Регіональні програми
 Програма розвитку освіти Закарпаття на 2013-2022 роки

 Регіональна Програма «Вчитель»

 Програма підвищення якості природничо-математичної
освіти на період до 2016 року

 Програма розвитку позашкільної освіти до 2014 року

 Програма розвитку дошкільної освіти у Закарпатській
області на період до 2017 року

 Програма роботи з обдарованою молоддю на 2011-2014 роки

 Програми економічного і соціального розвитку
Закарпатської області на 2013 рік та основні напрямки
розвитку на 2014 і 2015 роки

 План заходів щодо реалізації в області Стратегії захисту
та інтеграції в українське суспільство ромської
національної меншини на період до 2020 року



Структура інституту



Для виконання науково-дослідної та науково-методичної 
роботи у рамках проблеми «Шляхи активізації навчання 

вчителів у процесі підвищення кваліфікації»  
затверджено дві теми:

 активізація навчання вчителів у системі
підвищення кваліфікації педагогічних
кадрів;

 технологічні основи впровадження
новітніх наукових знань у
багатонаціональних школах Закарпаття.



Науково-дослідні теми кафедр 

 Кафедра природничо-математичної освіти та інформаційних
технологій – «Шляхи підвищення ефективності підготовки
вчителів природничо-математичних дисциплін у системі
післядипломної педагогічної освіти»;

 Кафедра педагогіки та психології – «Технологічні основи
упровадження новітніх науково-педагогічних знань у навчальних
закладах Закарпаття»;

 Кафедра менеджменту та інноваційного розвитку освіти –
«Організаційно-педагогічні умови управління системою
підвищення кваліфікації педагогічних кадрів»;

 Кафедра суспільно-гуманітарної та етико-естетичної освіти –
«Активізація навчання вчителів суспільно-гуманітарних та етико-
естетичних дисциплін у системі підвищення кваліфікації
педагогічних працівників».



На засіданнях вченої ради розглянуто і затверджено:

 Статут інституту.

 Положення про структурні підрозділи інституту, про
організацію навчального процесу, про курси
підвищення кваліфікації педагогічних працівників,
про організацію підвищення кваліфікації за
дистанційною формою навчання.

 Вимоги до форми, структури та змісту випускної
роботи слухачів курсів підвищення кваліфікації.

 Штатний розпис інституту.

 План роботи інституту на 2014 рік.

 У липні-серпні проведено конкурс на заміщення
вакантних посад науково-педагогічних працівників.



Розгляд навчально-методичних матеріалів
науково-методичною радою 
(987 методичних розробок)

2006 рік
13%

2007 рік
10%

2008 рік
13%

2009 рік
13%

2010 рік
14%

2011 рік
14%

2012 рік
13%

2013 рік
10%



У 2013 році укладені угоди з 
науковими установами:

 ДВНЗ «Університет менеджменту освіти НАПН
України»;

 Інститут інноваційних технологій і змісту освіти;

 Інститут педагогіки НАПН України, обласні ІППО;

 ДВНЗ «Ужгородський національний університет»;

 Мукачівський державний університет;

 ТОВ «Вищий навчальний заклад Східноєвропейський
слов’янський університет».



Угоди з іншими установами освіти:

 управлінням освіти Ужгородської міської ради;

 ЗОЕНЦ; 

 Закарпатським обласним 

центром науково-технічної

творчості учнівської молоді;

 Кримським Республіканським

обласним  інститутом післядипломної 

педагогічної освіти (м. Сімферополь)



Робота з обдарованою молоддю
 Мовно-літературний конкурс 

імені Т.Шевченка

 ХІV Міжнародний конкурс із 
української мови імені 

Петра Яцика

- Міжнародний математичний 
конкурс «Кенгуру-2013»,
-Всеукраїнський фізичний 
конкурс «Левеня–2013»

- учнів
початкових
класів 
«Колосок»

2010 рік

8 535
6,2%

2011 рік

13 325

 9,7%
2012 рік 

17 446 
12,7%

2013 рік

 19 482
 15,4%



Показники виступу команд Закарпатської області на 
ІV етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з 

навчальних предметів з 2000 по 2013 навчальні роки: 
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Використання  здоров’язбережувальних 
технологій

 ДОРОСЛІШАЙ НА ЗДОРОВ’Я

 Молодь обирає здоров'я

 Конкурс дитячого малюнка «Моє
здоров’я – моє майбутнє»



Науково-дослідна 
та науково-

експериментальна 
робота 

Керівництво та координація 
дослідно-експериментальної 

діяльності навчальних закладів 
області («Школи – новатори», 
«Школи  дружні до дитини»)

Науково-методичний 
супровід 

всеукраїнського 
педагогічного проекту 

«Інтелект України»

Науково-методичний 
супровід  15 авторських 

творчих майстерень 
учителів

Науково-методичний 
супровід роботи 

експериментальних 
майданчиків 

Всеукраїнського (4) та 
регіонального рівнів (7)



Проведення лекцій, 
семінарських і практичних 
занять у відповідності до 

навчально-тематичних планів 
курсів підвищення кваліфікацій 

педагогічних кадрів

Оновлення змісту лекцій та 
практичних занять курсів 
підвищення кваліфікації, 

підготовка і затвердження на 
засіданнях кафедр нових лекцій 

та матеріалів до практичних 
занять з інноваційної діяльності

Консультування педагогів з 
питань виконання випускних 

робіт, науково-методичне 
консультування та надання 

методичної допомоги вчителям 
під час педагогічної практики, 
відкритих занять у ДНЗ та ЗНЗ

Співпраця науково-педагогічних 
і педагогічних працівників 

інституту з питань виявлення, 
вивчення і узагальнення 

перспективного педагогічного 
досвіду

Науково-методична 
діяльність



Вивчення, узагальнення та поширення перспективного 
педагогічного досвіду

 Загалом до Закарпатського Банку ППД зібрано, узагальнено,
систематизовано матеріалів про надбання вчителів Закарпаття –

441 Картку ППД, з них 75 Карток – за 2012 – 2013 роки

 Наразі працюють школи перспективного педагогічного
досвіду, понад 70 опорних шкіл, 50 шкіл ППД, 30 об’єднань
молодих учителів, велика кількість фахових методоб’єднань і
творчих груп тощо



Науково-методичний супровід роботи з керівними кадрами
Навчання керівників навчальних закладів області та 

начальників літніх пришкільних таборів

1729 керівників навчальних закладів

603 керівники літніх пришкільних 

таборів



Науково-методичний супровід проведення 
конкурсів фахової майстерності 
педагогічних працівників тощо

«Школа педагогічної
майстерності»

Всеукраїнський конкурс
«Учитель року»



Науково-методичний супровід проведення конкурсів 
фахової майстерності педагогічних працівників тощо

 ІІ (обласний) етап Всеукраїнського конкурсу «Інноваційний урок з 
фізичної культури та урок фізичної культури з елементами 
футболу»

 Всеукраїнський конкурс «Класний 

керівник року». Переможці ІІІ туру Голич А.В., 

вчитель НВК «Гармонія» Ужгородської 

міської ради та Чайка Т.В., вчитель Мукачівської 

спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4. 

 ІІ (обласний) тур І Всеукраїнського конкурсу «Вихователь року», 
переможцем якого стала: Петрів А.Б. (ДНЗ № 40 м. Ужгород)



Регіональна представленість переможців ІІ 
туру конкурсу «Учитель року» з 2009 по 2013 

роки команд області:



Різноманітні напрями діяльності ЗІППО
Порівняльна таблиця ходу апробації підручників в 

Закарпатській області за період 2010-2014 роки

Загалом до апробації підручників залучено 144 учителів з усіх районів

області



Обласні інструктивно-
методичні семінари

Координація 
діяльності районних 

(міських)
методичних 

кабінетів (центрів)

Організація інноваційної та методичної роботи в

області

ЗІППО

Рай(міськ) методичні

кабінети

Методичні об'єднання

Педагог

Портфоліо

Запити

Теоретичні засади

Методичний супровід

Напрями діяльності

Моніторинг

Інформація

Пропозиції

Спрямування

Консультування

Навчання

Замовлення

Практичний досвід

Обмін досвідом

Організація роботи

Власний досвід

Оцінка ідей

Спрямування

Оцінка роботи



Координація діяльності районних(міських) 
методичних кабінетів (центрів)

Основними складниками у 2013 році були:

 3 постійно діючі семінари завідувачів РМК;

 50 обласних постійно діючих проблемних семінарів методистів і
голів районних/міських методичних об’єднань учителів-
предметників;

 одне засідання обласної школи методичної майстерності
працівників РМК;

 30 інтегрованих семінарів, тренінгів;

 робота 2 проблемних лабораторій;

 робота 25 творчих майстерень вчителів;

 майже півтора десятка оглядів конкурсів;

 методичний турнір в трьох номінаціях.

Створено мережу базових методичних кабінетів (центрів) з
основних напрямків діяльності

Проведено аналіз діяльності районних (міських) методичних
кабінетів(центрів)



Новітні цифрові ресурси

Oxford University Press 

на уроці англійської мови

Проект «Відкритий світ» у ЗІІПО-

цифрові навчальні лабораторії

- Спільно з компанією
«Panasonic» семінар-навчання
«Основи ефективного
використання інтерактивних
комплексів в освіті»

- Навчання науково-педагогічних 

працівників ЗІППО ІКТ



Виконання плану підвищення кваліфікації 
педагогічних працівників

 Різними формами підвищили свою кваліфікацію при
інституті 4000 педагогічних працівників освітніх
установ області із 37 напрямків.

 На виїзних курсах у 2013 році підвищили кваліфікацію
347 педагогічних працівників, що складає 9% від
загальної кількості.

 За очно-заочною формою навчання підвищили
кваліфікацію 396 педагогів, що становить 10% від
загальної кількості.

 За окремою ліцензією пройшли навчання з охорони
праці 938 педагогічних працівників та керівників
освітніх установ області, причому більше 80% з них
склали виїзні курси.



Підвищення кваліфікації педагогічних 
працівників у 2013 році



Аналіз співвідношення педагогічних працівників області 
до кількості, що підвищили кваліфікацію у 2013 році

Категорія слухачів Загальна 

кількість 

працівників

Кількість 

працівників, що 

підвищили 

кваліфікацію

Завідувачі дошкільних

закладів

494 51

Вихователі дошкільних

закладів

2799 336

Музичні керівники ДЗ 478 10

Категорія слухачів Загальна

кількість

працівників

Кількість

працівників,

що підвищили

кваліфікацію

Вчителі української

мови і літератури

1761 279

Вчителі світової

літератури, російської

мови

777 157

Вчителі історії,

правознавства, етики

909 176



Нові підходи до курсової підготовки 
педагогічних працівників

 4 види випускних робіт:

- методичний комплект;

- авторський проект;

- творча робота;

- система завдань розвивального характеру.

 визнано недоцільним написання контрольних
робіт, диктантів, інших видів контролю та
виставлення оцінок у свідоцтва(протокол вченої
ради від 07 березня 2013 року № 2 )



Урок плавання
«Сходинки до інформатики»,
Іноземна у  початковій школі

Нові підходи до курсової підготовки 
педагогічних працівників



Нетрадиційні форми методичної роботи
 Обласний науково-методичний 

семінар  у Карпатському біосферному 
заповіднику

 Практичні заняття 

з фізичної культури



 Мовна школа –

шлях до фахового 

удосконалення

 Педагогічна практика в 
ботанічному саду



Виконання педагогічного навантаження на 
курсах підвищення кваліфікації 

Навантаження  кафедр Кількість годин % від загальної кількості 

навчального навантаження

січень-серпень 
2013 року

вересень-грудень 
2013 року

січень-серпень 
2013 року

вересень-грудень 
2013 року

Кафедра менеджменту та 
інноваційного розвитку 
освіти - 1827 - 14,8%

Кафедра природничо-
математичної освіти та 
інформаційних технологій 

4009 1404 13,4% 11,3%

Кафедра педагогіки та 
психології 

3568 1497 11,9% 12,1%

Кафедра суспільно-
гуманітарної та етико-
естетичної освіти 

3865 1463 12,9% 11,8%

Разом (17 чол.)/(20 чол.) 11442 6190 38,3% 50,0%

З погодинною  оплатою праці 
залучених працівників

17010 5277 57,0% 42,6%



Різноманітні напрями діяльності науково-педагогічних 
працівників ЗІППО

 Міжнародний Фестиваль 
педагогічних інновацій

 Міжнародна науково-
практична конференція 
«Формування позитивних 
мотиваційних чинників у 
ромської молоді до навчання»

 ІІ Міжнародна спільна українсько-
американська науково-практична
конференція "Карпати-Аппалачі:
формування особистості в контексті
сталого розвитку гірських регіонів",
що триватиме у форматі «круглих
столів»



"Сучасні заклади освіти - 2013"



Міжнародна діяльність

Міжнародна науково-практична
конференція «Міжетнічна та міжконфесійна
толерантність як чинник консолідації
українського суспільства: досвід Закарпаття»

Міжнародна 
конференція 

українознавства 
у  Пряшові

(Словаччина)



- Леслі Роджерс розпочинає свою

співпрацю із ЗІППО

- проекти Гете-Інституту

Розробка та реалізація міжнародних 
програм і проектів

- Проект Організації з безпеки та
співробітництва в Європі (ОБСЄ)
«Зелений пакет»
- Спільний пілотний проект МОН,
Національного банку України та
Агентства США з міжнародного
розвитку (USAID) курсу за вибором
«Фінансова грамотність»
- Українсько-польський проект
«Шкільна академія підприємництва»



Розробка електронного освітнього 
контенту

На сайті розміщено близько 800 інформацій,
науково-методичних статей, повідомлень. Середня
відвідуваність сайту – 12 000 відвідувачів щомісяця
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Модель он-лайн довідника класного керівника



Віртуальний дитячий заклад "Дивокрай“
dyvokray.org.ua



Видавнича діяльність
 2013 року центром інформаційно-видавничої діяльності було

випущено та підготовлено до друку 2 підручники:

 Гнаткович Т. (Є.Борисова, Н.Бабич, К.Лавер) Українська мова.

 Підручник для загальноосвітніх навчальних закладів з
навчанням угорською мовою. 6 клас, Львів, 2013 (гриф МОН України)

 Браун Є. Угорська мова: підруч. для 5 класу загальноосвіт. навч. закл. з
навчанням угорською мовою / Є. Л. Браун, X. І. Зикань, Є. С. Ковач-
Буркуш – Львів: Світ, 2013. – 192 с.: іл.

 2 монографії, 6 навчальних програм, 37 науково-методичних посібників
та багато іншої друкованої продукції (тести, олімпіадні завдання, анкети
тощо)

 Газета «Слово вчителя» Формат А-3. К-сть сторінок – 8. Видано 20 номерів

 Журнал «Освіта Закарпаття» №17, 18. Формат А-4



Центр практичної психології, соціальної
роботи та корекційної освіти

Центр забезпечує
методичний супровід
діяльності

9 методичних
об’єднань практичних
психологів і соціальних
педагогів;

10 методичних
об’єднань практичних
психологів ;

2 методоб’єднання
соціальних педагогів
(Міжгірський та Рахівський
райони).

Динаміка розвитку психологічної служби системи 

освіти Закарпатської області
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Моніторинг якості освіти регіону

Математика 5 клас                                       Алгебра 10 клас

Українська мова  5 клас Українська мова  10 клас



Організаційно-методичний супровід 
зовнішнього незалежного оцінювання

Працівниками з питань ЗНО спільно з департаментом освіти і науки,
молоді та спорту обласної державної адміністрації проведена відповідна
робота із зазначеного напряму:

 видано спільні накази;

 спільно з представниками Івано-Франківського регіонального центру
оцінювання якості освіти проведено: наради з відповідальними за ЗНО у
районах (містах);

 здійснено розподіл пунктів тестування на територіях тестування (міста
Виноградів, Мукачево, Хуст, Ужгород);

 23 та 30 березня 2013 року проведено пробне ЗНО навчальних досягнень.
Всього на пробне тестування зареєструвалося 3285 осіб ;

 проведено апробацію тестових завдань з української мови (620),
французької мови (90), географії (180), фізики (90), математики (450);

 відповідальні за ЗНО в районах (містах), області брали участь у веб-
конференціях ;

 з 5 березня в системі zno.vu здійснювалася реєстрація осіб, залучених до
зовнішнього незалежного оцінювання 2013 року;

 сформована база даних усіх залучених (відповідальних , екзаменаторів і
т.і.) до проведення тестування згідно визначеної потреби, а саме 2700 осіб.



Фінансово-господарська діяльність
На утримання установи на звітній період профінансовано із загального

фонду 9943716,39 грн., на проведення олімпіад з базових дисциплін
профінансовано 264335,81 грн. Кошти,отримані за іншими джерелами власних
надходжень склали 123765,07 грн., а саме на проведення Всеукраїнської олімпіади з
географії надійшло 105254,78 грн., на оплату курсів-18510,29 грн. За звітній період
отримано інших коштів спеціального фонду 911244,04 грн., з яких використано на
погашення кредиторської заборгованості за минулий рік за придбання
холодильників та телевізорів для гуртожитку, інтерактивних дощок, проекторів в
сумі 115532,29грн. - КЕКВ-3110; на погашення кредиторської заборгованості за
минулий рік за проведення капітального ремонту по заміні віконних блоків в
сумі 101035,22 грн., капітального ремонту фасаду корпусу №2 в сумі 189947,37 грн.,
капітального ремонту приміщень корпусу №1 в сумі 299959,93грн. , капітального
ремонту приміщень корпусу №3 в сумі 2888,00грн. - КЕКВ 3132. Капітальні видатки
на 2013 рік затверджені в сумі 250000,00грн., з яких 50000,00 грн. використано на
закупку комп'ютерної техніки; 151000,00грн. на проведення капітального ремонту
даху корпусу № 3; 39967,00 грн. на ремонт фасаду корпусу № 3.





Фінансово-господарська діяльність, 
зміцнення матеріально-технічної бази

 у 2013 році введено в дію п’ятиповерховий гуртожиток, обладнаний
комп'ютерним класом площею 3444,5 м2, Wi-Fi, загальною
кількістю 250 ліжко-місць, який розміщений за адресою
м.Ужгород, вул. Гагаріна, 8

 У 2013 році оформлено Державний акт на право володіння землею
площею 0,0773 га за №14243012, на якій знаходиться гуртожиток
(м.Ужгород, вул. Гагаріна,8). Також рішенням сесії Ужгородської
міської ради від 02 серпня 2013 року №991 Закарпатському ІППО
повернено у постійне користування 0,0496 га земельної ділянки за
адресою по вул. Волошина, 35

 На всі аудиторії, кабінети, бібліотеку, комп’ютерні класи складені
паспорти

 В аудиторіях встановлено 6 проекторів (всього є 11), 6 стаціонарних
комп'ютерів, 2 інтерактивні дошки (всього є 8)



- удосконалення системи очно-дистанційного навчання на курсах підвищення
кваліфікації;

- упровадження елементів кредитно-модульної системи підготовки вчителів;

- упровадження якісного психологічного супроводу з питань пренатальної та
перинатальної педагогіки;

- залучення слухачів курсів підвищення кваліфікації, працівників органів
управління освітою та методичних служб до проведення науково-дослідної роботи;

- поглиблення співпраці з методичними установами Словаччини, Угорщини,
Польщі і Румунії з обміну педагогічними працівниками у напрямку підвищення
кваліфікації;

- науково-методичний супровід експериментів регіонального рівня;

- Реалізація Державних та регіональних програм;

- психологічний та методичний супровід щодо реалізації інклюзивної освіти у
навчальних закладах області;

- проведення моніторингових досліджень.

http://office.microsoft.com/ru-ru/templates/redir/TC102888871.aspx


Перспективні напрямки розвитку та 
оптимізації структури інституту

 створення нових навчальних і науково-методичних підрозділів;

 покращення матеріально-технічної бази;

 завершення робіт зі створення сучасної бази для діючого видавничого центру;

 модернізація бібліотеки інституту;

 удосконалення структури і змісту сайту інституту;

 забезпечення курсового підвищення кваліфікації педагогічних працівників
дошкільної, загальної середньої, позашкільної та професійно-технічної освіти із
дотриманням періодичності і термінів проходження та з урахуванням
установленого порядку їх атестації;

 проведення наукових досліджень, розробка і впровадження інноваційних
педагогічних технологій у практику роботи навчальних закладів;

 методичне забезпечення навчально-виховного процесу у дошкільних,
загальноосвітніх, позашкільних та професійно-технічних навчальних закладах
області.


