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ВСТУП

Робота  Закарпатського  інституту  післядипломної  педагогічної  освіти  є  важливою
складовою  у  створенні  умов для  підвищення  якості  дошкільної,  загальної  середньої  та
позашкільної освіти, самореалізації кожної особистості, забезпечення розвитку освітньої галузі
у  напрямку  її  відповідності  сучасним  інформаційно-комунікаційним  технологіям  та  реаліям
часу. Інститут розглядає науково-методичну роботу в навчальних закладах області  як цілісну
систему підвищення науково-теоретичного і загальнокультурного рівня, психолого-педагогічної
підготовки й професійної майстерності педагогів, формування у них готовності до самоосвіти,
саморозвитку.  Загалом  система  науково-методичної  роботи  в  інституті  спрямовується  на
формування  професійно-педагогічної  культури  педагогів,  неперервного  оновлення  та
збагачення  їхніх  знань,  продукування  нових  педагогічних  ідей,  технологій,  узагальнення  та
поширення передового педагогічного досвіду. 

Відповідно  до  законів  ,,Про  освіту”,  ,,Про  вищу  освіту”,  ,,Положення  про
республіканський  (Автономної  Республіки  Крим),  обласні  та  Київський  і  Севастопольський
міські  інститути  післядипломної  педагогічної  освіти”,  на  виконання  наказів  МОН  України  
№ 712 від 31.07.2009 р. ,,Про внесення змін до Положення про республіканський (Автономної
Республіки Крим), обласні та Київський і Севастопольський міські інститути післядипломної
педагогічної  освіти”,  №  570  від  14.05.2012  р.  Закарпатський  інститут  післядипломної
педагогічної  освіти  працював  над  вирішенням  ключових  завдань  модернізації  системи
післядипломної педагогічної освіти в краї. Робота ЗІППО у 2014 році була направлена на: 

- 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;

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

- на  вирішення  питань,  пов’язаних  з  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. 

Здійснюючи наукові та науково-методичні, психолого-педагогічні дослідження, науково-
педагогічні  працівники  інституту  тісно  співпрацюють  з  рай(міськ)методкабінетами  області,
науковими підрозділами ДВНЗ ,,Університет менеджменту освіти НАПН України”,  Інституту
інноваційних  технологій  і  змісту  освіти,  Інституту  педагогіки  НАПН  України,  ДВНЗ
,,Ужгородський  національний  університет”,  Мукачівського  державного  університету,
Закарпатського  угорського  інституту  ім.  Ференца  Ракоці  ІІ,  обласними  інститутами
післядипломної педагогічної освіти (Львівський, Івано-Франківський, Київський, Рівненський,
Тернопільський, Чернівецький, Миколаївський та інші) та науково-методичними педагогічними
центрами підвищення кваліфікації вчителів м. Ніредьгаза (Угорщина), м. Кошіце та м. Пряшів
(Словаччина), м. Сату-Маре (Румунія), м. Перемишль (Польща).

На  базі  Закарпатського  інституту  післядипломної  педагогічної  освіти  та  навчально-
виховних закладів області щороку організовуються і проводяться науково-методичні та науково-
практичні конференції і семінари різних рівнів.

2014  року  організовано  і  проведено  міжнародні  та  всеукраїнські  науково-практичні
конференції  та  семінари:  ,,Проблеми  післядипломної  освіти  педагогів:  реалізація
компетентнісної парадигми в освіті як основа суспільного розвитку”, ,,Особливості викладання
мов та літератур національних меншин у ЗНЗ Закарпатської області у 5 – 6 класах за новими
навчальними  планами,  програмами  та  підручниками”,  ,,Навчання  другої  іноземної  мови:
методологія,  проблеми,  перспективи”,  ,,Проектна педагогіка в освіті  Угорщини”,  ,,Мистецька
освіта  та  естетичне  виховання  у  загальноосвітній  школі”,  ,,Європа  в  школі”;  міжнародні
науково-практичні конференції: ,,Мистецька освіта в Європейському соціокультурному просторі
ХХІ століття”, ,,Ерделівські читання”. 
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У  ЗІППО  на  початку  листопада  пройшла  XІ  Всеукраїнська  науково-методична
конференція  ,,Проблеми  післядипломної  педагогічної  освіти:  реалізація  компетентнісної
парадигми  в  освіті  як  основа  суспільного розвитку”.  Під  час  роботи  конференції  заслухано
понад 250 доповідей.  В її  роботі  взяли участь  відомі  вчені  нашої  і  сусідніх  країн,  ректори,
директори  і  проректори  обласних  інститутів,  завідувачі  кафедр,  науковці,  викладачі  вузів,
методисти  обласних  інститутів,  аспіранти,  директори  і  вчителі  шкіл,  музейні  працівники,
практичні  психологи,  у  тому  числі:  13  докторів  наук,  17  професорів,  96  кандидатів  наук,
доцентів. 

У  конференції  взяли  участь  науковці  з  Угорщини,  Словаччини,  Польщі,  Еквадору.
Незважаючи на складну ситуацію у країні,  кращі представники освітньої  галузі  Харківської,
Донецької, Чернівецької, Хмельницької, Івано-Франківської, Львівської, Закарпатської областей
та міст Умані,  Києва з’їхалися до Ужгорода, де обмінялися думками та поділилися баченням
подальших шляхів удосконалення розвитку післядипломної освіти.

Закарпаття  представляли  5  провідних  вишів  краю:  Закарпатський  інститут
післядипломної педагогічної освіти – організатор заходу, ДВНЗ ,,Ужгородський національний
університет”,  Закарпатський  художній  інститут,  Мукачівський  державний  університет,
Закарпатський Угорський інститут ім. Ф. Ракоці ІІ.

Варто відмітити, що всі бажаючі змогли переглянути матеріали конференції в режимі  
он-лайн,  прослухати  доповіді,  переглянути  презентації  та  публікації  фото  учасників  у
реальному часі. 

Також 2014 року підрозділами інституту організовано і проведено більше 60-ти обласних
науково-методичних конференцій, семінарів та інструктивно-методичних нарад. Серед них слід
відмітити наступні: ,,Ідеї Т.Г.Шевченка в демократичній освіті сучасної України” (до 200-річчя
від дня народження Т.Г.Шевченка), ,,Інноватика в природничо-математичній освіті”, ,,Августин
Волошин  і  розвиток  педагогічної  думки  на  Закарпатті  в  
І  половині  ХХ  ст.  (до  75-ліття  Карпатської  України  та  140-річчя  від  дня  народження
А.Волошина), ,,Компетентнісний підхід до формування професійно-фахових якостей сучасного
вчителя  трудового  навчання”,  ,,Викладання  іноземних  мов  у  поліетнічному  середовищі
Закарпаття”, ,,Українське національне виховання: реалії, тенденції, перспективи”, ,,Особливості
викладання  математики  з  використанням  інформаційно-комп’ютерних  технологій”,
,,Організаційно-методичні аспекти роботи навчально-виховних закладів”, ,,Школа педагогічної
майстерності  ,,Конкурс  ,,Учитель  року”  –  грані  педагогічної  творчості”,  ,,Особливості
викладання предметів з використанням інформаційно-комп’ютерних технологій”, ,,Наступність
в реалізації освітніх стандартів дошкільної і початкової освіти в сучасних реаліях”, ,,Підготовка
педагогічних  працівників  до  упровадження  Державних  стандартів  дошкільної  та  початкової
освіти”, ,,Методичне забезпечення навчання української мови та літератури в школах з мовами
навчання  нацменшин”,  ,,Особливості  організації  навчання  і  виховання  дітей  з  особливими
потребами в умовах ДНЗ”.

Останніми роками активізувалася організаційно-методична робота підрозділів інституту
щодо  участі  в  роботі  Міжнародних  та  Всеукраїнських  педагогічних  виставок-презентацій  з
інноваційної  тематики  та  міжнародної  наукової,  науково-методичної  та  навчально-виховної
співпраці з освітніми закладами сусідніх країн – Словаччини, Угорщини, Польші, Румунії. До
цієї роботи також активно залучаються через рай(міськ)методичні кабінети навчальні заклади
районів та міст області.

18  –  20  березня  у  м.  Києві,  у  виставковому  центрі  ,,КиївЕкспоПлаза”,  тривала  
V Міжнародна виставка ,,Сучасні заклади освіти – 2014”, організаторами якої були Міністерство
освіти  і  науки  України,  Національна  академія  педагогічних  наук  України,  компанія
,,Виставковий  Світ”.  Закарпатський  інститут  післядипломної  педагогічної  освіти  отримав
найвищу нагороду виставки –  Гран-Прі ,,Лідер післядипломної освіти України”.  Нагорода
такого  рівня  вперше  отримана  Закарпатським  ІППО.  Науково-методична  робота,  що  велася
упродовж  року  педагогічними  працівникам  області,  знайшла  відображення  у  матеріалах,
представлених на виставці, і була гідно оцінена. Департамент освіти і науки, молоді та спорту
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Закарпатської  ОДА,  науково-дослідна  лабораторія  здоров’язбережувальних  технологій
Закарпатського  ІППО,  районний  методичний  кабінет  відділу  освіти  Мукачівської  РДА,
районний  методичний  кабінет  управління  освіти,  молоді  та  спорту  Хустської  районної
державної  адміністрації,  спеціалізований  НВК  з  поглибленим  вивченням  англійської  мови
,,Пролісок”  м.  Ужгорода,  Кольчинська  загальноосвітня  школа  І  –  ІІІ  ступенів  Мукачівської
районної  ради  Закарпатської  області  удостоєні  Золотих  медалей виставки;  гімназія  
м. Ужгорода, Великодобронська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів Ужгородського району та
Чинадіївська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів Мукачівської районної ради Закарпатської
області  –  Срібних  медалей,  а  також  Бронзової  медалі –  НВК  ,,Гармонія”  
м. Ужгорода. 

Прогнозуючи і плануючи курси підвищення кваліфікації, які відбуваються з урахуванням
запитів педагогічних працівників області і відповідно до Програми розвитку освіти Закарпаття
на 2013 – 2022 роки, науково-педагогічні працівники інституту удосконалювали багатоваріантні
навчальні  плани  та  програми  підвищення  кваліфікації,  запровадили  комп’ютерне
діагностування слухачів, розробку, створення і захист випускних робіт (проектів). Раціонально
поєднуються стаціонарні і виїзні курси.

Запроваджуючи  дистанційне  навчання,  розробляючи  і  підтримуючи  єдиний
інформаційний простір управлінської мережі суб’єктів освітньої діяльності (сайти шкіл, доступ
до спільних документів,  обмін  інформацією),  інститут  продовжує  чітку і  злагоджену  роботу
щодо  впровадження  Інтернет-технологій  в  освітній  процес.  Раціонально  поєднуються
стаціонарні і виїзні курси. 

Відповідно  до  потреб  організовуються  і  проводяться  проблемні  та  тематичні  курси.
Упродовж 2014 року різними формами навчання підвищили свою кваліфікацію при інституті
4000  педагогічних  працівників  освітніх  установ  області.  З  них  383  –  за  очно-заочною  та
дистанційною формами навчання, для 638 педагогічних працівників проведено короткотривале
навчання. Організовується робота з наближення курсової підготовки до місця роботи вчителів.
2014  року  проведено  виїзні  курси  в  Берегівському, Виноградівському, Тячівському  районах,
містах  Мукачеві,  Берегові.  Всього  організовано  на  місцях  10  виїзних  груп,  де  курсову
підготовку  пройшло  252  педагогічних  працівників,  що  складає  близько  6  %  від  загальної
кількості слухачів.

Розроблена  і  втілюється  належна  система  взаємодії  методичних  служб  усіх  рівнів:
інститут післядипломної педагогічної освіти – міські та районні методичні служби – методичні
кабінети навчальних закладів. Систематично проводяться навчання керівників загальноосвітніх
та  дошкільних  навчальних  закладів  області  з  питань  нормативно-правового  забезпечення
діяльності  навчально-виховного  закладу,  планування  роботи,  роботи  шкільних  бібліотек,
впровадження  Державного  стандарту  початкової  загальної  освіти  у  початкових  класах  та
Державного стандарту базової  і  повної  загальної  середньої  освіти.  Вже сьомий рік  інститут
здійснює навчання посадових осіб з охорони праці. 

В  інституті  2014  року  започатковано  кредитно-накопичувальну  систему  підвищення
кваліфікації  педагогічних кадрів.  Із  цією метою на сайті  інституту створено накопичувальну
рубрику обліку балів участі педагогічних працівників у заходах обласного і республіканського
рівнів.

На базі ЗІППО проводяться обласні етапи Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсу-
захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН, конкурсів з образотворчого мистецтва.

Важливу роль у формуванні  творчої  особистості  учнівської  молоді  області  відіграють
різноманітні конкурси, зокрема: Міжнародний конкурс знавців української мови ім. П.Яцика,
Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської  та  студентської  молоді  ім.  Т.Шевченка,
Всеукраїнський конкурс  „Вірю в майбутнє твоє, Україно”, Всеукраїнський конкурс учнівської
творчості  „Об’єднаймося  ж,  брати  мої”,  мовно-літературні  конкурси  дітей  національних
спільнот,  які  організовуються  і  проводяться  науково-педагогічними  працівниками
Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти. 
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На виконання Обласної програми роботи з обдарованою молоддю на 2011 – 2014 роки,
схваленою розпорядженням голови державної адміністрації від 16.02.2011 № 68, відповідно до
Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів,
конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси
фахової майстерності серед учнів ПТНЗ з жовтня поточного року до лютого наступного року (з
1  жовтня  2013  року  до  7  лютого  2014  року  з  24  навчальних  предметів  та  конкурсу  з
образотворчого мистецтва) проведено шкільні, районні (міські), обласні учнівські олімпіади та
конкурси з образотворчого мистецтва, у яких взяли участь у різних етапах понад 110000 учнів.

Кількісний склад ІІІ етапу формується згідно з рейтингами, а змагання проводяться за
очною  формою  відповідно  до  графіка.  Загальна  кількість  учасників  ІІІ  етапу  предметних
олімпіад і ІІ етапу конкурсу з образотворчого мистецтва 2014 р. склала 1897 учнів.

Як  свідчать  результати  ІІІ  етапу  Всеукраїнських  учнівських  олімпіад  з  навчальних
предметів,  ІІ  етапу  конкурсу  з  образотворчого  мистецтва,  із  519  переможців  239  школярів
навчаються  в  загальноосвітніх  школах,  а  280 –  в  навчально-виховних  закладах  нового типу
(гімназіях,  ліцеях,  спеціалізованих  школах),  що становить  майже 54 (попри 49 в  минулому)
відсотків  від  загальної  кількості  переможців  учнівських  змагань.  Це  свідчить  про  якісне
зростання рівня навчання в закладах нового типу, а також про деяке уповільнення показників
рівня знань учнів у загальноосвітніх школах. 

За  результатами  учнівських  предметних  олімпіад,  при  Закарпатському  інституті
післядипломної  педагогічної  освіти  з  20  навчальних  предметів  у  лютому  були  організовані
відбірково-тренувальні збори, які проходили у два етапи, а саме: з 10 до 15 лютого 2014 року –
українська мова і  література,  історія,  англійська та  французька мови, фізика,  хімія,  екологія,
географія, інформатика, педагогіка і психологія; з 17 до 22 лютого 2014 року – російська мова і
література,  правознавство,  німецька  мова,  математика,  астрономія,  біологія,  економіка,
інформаційні технології, трудове навчання (технічна та обслуговуюча праця), фізична культура.
З метою якісної  і  перспективної  підготовки у зборах взяли участь 187 переможців ІІІ  етапу
учнівських олімпіад з навчальних предметів, а їхню підготовку проводили 105 науковців вузів,
методистів інституту та кращих учителів області. За наслідками відбірково-тренувальних зборів
на ІV етап було визначено, у відповідності з рейтингом Закарпатської області, 73 школярів, з
яких 66 взяли участь у ІV етапі.

Переможцями ІV етапу стали 20 учнів (попри 31 минулого року),  з яких дипломами  
І ступеня нагороджено – 3 (1 минулоріч), ІІ ступеня – 6 (попри 11 минулоріч), ІІІ ступеня – 11
(19 за попередній рік), що складає майже 31 відсоток (40 відсотків минулого року) від загальної
кількості учасників ІV етапу.

Якщо порівнювати якісний показник (бали за дипломи І – ІІ ступенів) виступу команди
Закарпатської області на ІV етапі у 2014 році в порівнянні 2013 роком, то вони склали 30 і 38
балів  відповідно,  що  свідчить  про  збереження  позицій  виступу  команди  області  на
Всеукраїнському  рівні.  Самі  ж  переможці  продемонстрували  високий  рівень  і  культуру
виконання завдань з української, російської мов і літератури, історії, англійської, німецької та
французької  мов,  математики,  фізики,  астрономії,  біології,  екології,  інформатики,
інформаційних технологій та фізичної культури.

На  діаграмі  зображено  показник  виступів  команд  Закарпатської  області  на  ІV  етапі
Всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних предметів з 2000 по 2014 навчальні роки:
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В області ведеться цілеспрямована робота з виявлення і підтримки творчо-працюючих
учителів,  педагогів-новаторів,  сприяння  підвищенню  статусу  вчителя  в  суспільстві  та
зростанню  престижності  учительської  професії.  Щорічно  проводиться  фаховий  конкурс
,,Учитель  року”.  22  січня  2014  року  в  місті  Ужгороді  на  базі  Закарпатського  інституту
післядипломної педагогічної  освіти відбувся заочний і  очний етапи другого (обласного)  туру
Всеукраїнського  конкурсу  ,,Учитель  року  –  2014”  у  наступних  номінаціях:  ,,Географія”,
,,Світова література”, ,,Початкові класи”, ,,Трудове навчання”, ,,Директор школи”.

Цього року у конкурсі взяли участь у І турі 349 педагогів, у ІІ – 85, у ІІІ – 5. У ІІІ турі
конкурсу  два  представники  Закарпатської  області  стали  лауреатами.  За  результатами  очного
етапу  конкурсу  фахове  журі  визначило  переможців  з  кожної  номінації.  Найвагоміших
результатів другого (обласного) туру Всеукраїнського конкурсу „Учитель року – 2014” досягли
освітяни міста Ужгорода та Мукачівського району – по одному переможцю та по два лауреати,
місто Мукачево – по одному переможцю та лауреату, місто Чоп та  Свалявський район – по
одному  переможцю,  Перечинський  район  –  чотири  лауреати,  Іршавський,  Міжгірський  та
Рахівський  райони  –  по  два  лауреати,  місто  Берегово,  Виноградівський,  Тячівський,
Ужгородський та Хустський райони – по одному лауреату.

У жовтні – листопаді цього року на базі інституту проведено обласну Школу педагогічної
майстерності,  яка  працює  упродовж  5  днів  і,  у  якій  беруть  участь  науково-педагогічні  та
психологічні служби інституту, завідувачі районних, міських методичних кабінетів, методисти,
які курують питання конкурсів серед педагогів. Цим заходом в області завершується проведення
чергового Всеукраїнського конкурсу ,,Учитель року”. Він є однією з форм науково-методичної
роботи з педагогічними працівниками.

 З  метою  якісної  підготовки  до  проведення  зовнішнього  незалежного  оцінювання
досягнень осіб, які виявили бажання вступати до вищих навчальних закладів України 2014 року,
забезпечення чіткості та узгодженості в діях ІФРЦОЯО разом з департаментом освіти і науки,
молоді та спорту Закарпатської обласної державної адміністрації затвердили план спільних дій
щодо організаційно-методичного супроводу ЗНО у 2014 році. 

На сайті Івано-Франківського регіонального центру оцінювання якості освіти проведено
онлайн-інструктажі з відповідальними за ЗНО в області, районах (містах), відповідальними за
пункти  пробного  тестування  та  їхніми  помічниками  протягом  лютого  2014  року. Упродовж
травня 2014 року проведено онлайн-інструктажі з усіма категоріями працівників, залученими до
зовнішнього незалежного оцінювання. 

З  3  січня  по  5  березня  2014  року  в  системі  zno.vu  здійснювалася  реєстрація  осіб,
залучених до зовнішнього незалежного оцінювання 2014 року. До 19 березня продовжувалася
реєстрація осіб, яким необхідно було змінити персональні дані. 

Через  засоби  масової  інформації  постійно  проводилася  роз’яснювальна  робота  серед
громадськості щодо особливостей організації вступу до вищих навчальних закладів І – ІІ та  
ІІІ  –  IV  рівнів  акредитації,  актуальних  питань  щодо  проходження  пробного  зовнішнього
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незалежного оцінювання 2014 року та  ЗНО – 2014.  Кожен зареєстрований учасник  отримав
через  інтернет-мережу інформаційний бюлетень учасника ЗНО – 2014. У всі  загальноосвітні
навчальні  заклади  І  –  ІІІ  ступенів  області  були  передані  інформаційні  плакати  про  умови
допуску до пунктів тестування під час проведення ЗНО – 2014. 

Для проведення ЗНО в Закарпатській області сформовано чотири округи тестування в
містах Ужгород, Мукачево, Виноградово, Хуст. Загалом зареєструвалися на ЗНО – 2014 – 6894
особи.  З  них 5264 – випускники 2013 –  2014 навчального року, що складає  52,3% від усіх
випускників 2013 – 2014 року Закарпатської області. 

У ЗНО – 2014 випускники шкіл Закарпатської області показали кращі результати, ніж
минулого 2013 року. Так,  у ЗНО – 2013 учень Трачук В. (м. Ужгород ЗОШ І – ІІІ  ст. №15)
отримав 200 балів із трьох предметів і 7 учнів із одного предмету набрали 200 балів. Цього року
з трьох предметів 200 балів в Україні набрали 5 абітурієнтів, з яких двоє учнів із Закарпатської
області:  Носенко  С.  з  міста  Ужгорода  та  Русин  С.  з  міста  Сваляви.  Окрім  цих  учнів  ще  
5 абітурієнтів із одного предмету одержали 200 балів. 

ТАБЛИЦЯ АБІТУРІЄНТІВ, ЯКІ СКЛАЛИ ЗНО – 2014 НА 200 БАЛІВ
№ Предмет ПІБ Навчальний заклад
1. Українська мова і 

література
Носенко Сілвестер 
Романович

Багатопрофільний ліцей ,,Інтелект” із 
допрофесійною підготовкою з автосправи -
загальноосвітня І – ІІІ ступенів школа №11
Ужгородської міської ради Закарпатської 
області

2. Всесвітня історія Носенко Сілвестер 
Романович

Багатопрофільний ліцей ,,Інтелект” із 
допрофесійною підготовкою з автосправи -
загальноосвітня І – ІІІ ступенів школа №11
Ужгородської міської ради Закарпатської 
області

3. Історія України Носенко Сілвестер 
Романович

Багатопрофільний ліцей ,,Інтелект” із 
допрофесійною підготовкою з автосправи -
загальноосвітня І – ІІІ ступенів школа №11
Ужгородської міської ради Закарпатської 
області

4. Українська мова і 
література

Русин Степан Ігорович Свалявська гімназія

5. Англійська мова Русин Степан Ігорович Свалявська гімназія

6. Історія України Русин Степан Ігорович Свалявська гімназія

7. Світова 
література

Габовда Ребекка 
Мирославівна

Мукачівська загальноосвітня школа І – ІІІ 
ступенів № 2 ім. Т. Г. Шевченка 
Мукачівської міської ради Закарпатської 
області

8. Світова 
література

Ледней Аліна Іванівна Міжгірська спеціалізована загальноосвітня
школа І – ІІІ ступенів з поглибленим 
вивченням окремих предметів імені 
Августина Волошина Міжгірської 
районної ради Закарпатської області

9. Українська мова і 
література

Лєбєдєва Олександра 
Ігорівна

Ужгородська загальноосвітня школа І – ІІІ 
ступенів № 6 імені В. С. Гренджі-
Донського Ужгородської міської ради 
Закарпатської області

8



10. Географія Голуб Олександра-
Марія Вячеславівна

Мукачівська гімназія Мукачівської міської 
ради Закарпатської області

11. Англійська мова Оганесян Емма 
Левонівна

Випускник минулих років 

Працівники  закладу  проводять  постійно-діючі  фахові  (з  природничо-математичних  і
суспільно-гуманітарних  дисциплін,  виховної  та  позашкільної  роботи,  психолого-педагогічної
служби тощо) семінари з вивчення, узагальнення та поширення перспективного педагогічного
досвіду освітян області.  Проводять тренінги з упровадження педагогічних інновацій тощо. В
інституті  створено  Закарпатський  Банк  ППД,  матеріали  якого  друкуються  і  доводяться  до
освітнього загалу. 

Закарпатським  ІППО  проводиться  апробація  та  моніторингове  дослідження  якості
підручників.  Інститут  здійснює  керівництво  та  координацію  діяльності  експериментальних
навчальних закладів.

2014  н.р.  експертною  комісією  ЗІППО  схвалено  заявки  та  програми  і  затверджено
рішенням  колегії  департаменту  освіти  і  науки,  молоді  та  спорту  облдержадміністрації  на
проведення  дослідно-експериментальної  роботи  регіонального  рівня  ,,Поглиблене  вивчення
української мови в 5 – 9 класах у загальноосвітніх навчальних закладах (класах) з угорською
мовою навчання” у 34 загальноосвітніх навчальних закладах області.

На  сьогодні  в  області  13  навчальних  закладів мають статус  експериментального
навчального  закладу  всеукраїнського  рівня,  а  37  –  експериментального  загальноосвітнього
навчального закладу регіонального рівня, серед яких є і навчально-виховні комплекси, гімназії
та дошкільний навчальний заклад. 

В області успішно впроваджуються вимоги Державного стандарту початкової загальної
освіти,  створення  сприятливого  середовища  адаптації  першокласників  до  систематичного
шкільного навчання. 

З метою формування професійної й загальної компетентності вчителів початкових класів,
ефективного здійснення ними професійної діяльності,  оволодіння сучасними технологіями та
набуттям необхідної суми знань, умінь і навичок, які визначають сформованість педагогічної
компетентності  та  рівень  педагогічної  діяльності,  до  навчально-тематичного  плану  курсів
підвищення  кваліфікації  вчителів  початкових класів  протягом 2014 року вносилися зміни та
розроблено план заходів щодо впровадження Державного стандарту початкової загальної освіти
в Закарпатській  області,  а  також скоординовано  роботу  регіональних  (районних  та  міських)
методичних служб щодо його реалізації.

На  виконання  наказу  департаменту  освіти  і  науки,  молоді  та  спорту  Закарпатської
обласної державної адміністрації від 19.06.2014 № 257 та з метою підвищення якості організації
діяльності  дошкільних  навчальних  закладів  протягом  2014  року  здійснювалося  науково-
методичне забезпечення діяльності керівників дошкільних навчальних закладів та навчально-
виховних  комплексів  області,  у  структурі  яких  функціонують  дошкільні  навчальні  заклади.
Зокрема,  проводилося  щорічне  навчання  з  питань  планування  та  організації  навчально-
виховного  процесу,  дотримання  вимог  ведення  ділової  документації,  проведення  атестації,
організації харчування дітей, забезпечення санітарно-гігієнічних умов та організації цивільного
захисту в дошкільних навчальних закладах. 

Із  2010  року  на  базі  інституту  працює  WEB-сайт.  Електронна  адреса  сайту  –
zakinppo.org.ua. На ньому висвітлюється робота всіх структурних підрозділів: кафедр педагогіки
та психології; менеджменту та інноваційного розвитку освіти; природничо-математичної освіти
та  інформаційних  технологій;  суспільно-гуманітарної  та  етико-естетичної  освіти;  кабінетів
координаційно-методичної  діяльності;  методики  викладання  суспільно-гуманітарних  та
художньо-естетичних  дисциплін;  методики  дошкільної,  початкової  та  інклюзивної  освіти;
освіти національних спільнот; центрів практичної психології, соціальної роботи та корекційної
освіти;  ЗНО,  інноваційних  освітніх  технологій  та  дистанційного  навчання;  інформаційно-
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видавничої  діяльності;  науково-дослідні  лабораторії  інтелектуальної  власності  та  трансферу
технологій та здоров’язбережувальних технологій. 

Сайт інституту оперативно інформує освітян краю про події,  заходи,  урочистості,  котрі
проходять  у  педагогічних,  учнівських  колективах,  навчальних  закладах,  позашкільних
установах. Працівники інституту на сторінках сайту розміщують всю необхідну для чіткої та
скоординованої роботи педагогів інформацію: нормативні документи, Положення про конкурси,
методичні  рекомендації,  нові  Державні  стандарти,  план  роботи  інституту, інформацію  щодо
дистанційної форми навчання, незалежного оцінювання, графіки курсів, видавничої діяльності,
публікації викладачів. Сайт інституту став потужним інформаційним джерелом для освітянської
громади краю. 

На  сайті  розміщено  близько  600  інформацій,  науково-методичних  статей,  посібників,
розробок  уроків,  повідомлень.  З  2014  року  сайт  інституту  став  потужним  інформаційним
джерелом  для  педагогічної  громади  краю.  Щоденне  інформування  користувачів  про
найактуальніші події, що відбувалися у загальноосвітніх навчальних закладах, створення нових
розділів,  поповнення  рубрики  ,,Нормативні  документи”  допомагає  освітянам  у  навчально-
виховному процесі. Середня відвідуваність сайту – 1000 людей щодня (у порівнянні: минулого
року – 12 тис. щомісячно). 

Спільно  з  науковцями  і  методистами  інституту  створено  віртуальний  дошкільний
навчальний заклад ,,Дивокрай”. 

Сайт розділено на три розділи: для педагогів, які займаються дітьми дошкільного віку,
батьків  та  самих  дошкільнят.  На  ньому  розміщено  методичні,  інформаційні  та  розважальні
матеріали,  актуальні  для  використанні  у  роботі  дошкільника.  Ведеться  постійна  робота  з
наповнення та покращення функціональності сайту. 

Враховуючи  географічне  розташування  Закарпатської  області,  яка  межує  з  чотирма
країнами Євросоюзу, між ЗІППО та представниками аналогічних закордонних установ укладено
8 угод про співробітництво та обмін освітянськими делегаціями задля вивчення і втілення у
науково-педагогічний процес області досвіду колег сусідніх держав. 

Заради задоволення потреб національних меншин, які проживають на території краю, у
місті  Берегові  функціонує  філія  ЗІППО.  Її  науково-педагогічні  працівники  розробляють
навчально-методичні  комплекси,  проводять  олімпіади  для  дітей  угорською  та  румунською
мовами навчання. 
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Закарпатським  інститутом  післядипломної  педагогічної  освіти  постійно  проводиться
робота щодо забезпечення прав учнівської молоді національних спільнот на отримання освіти
рідною мовою та  забезпечення її  вивчення на належному рівні.  З цією метою працівниками
інституту  здійснено  низку  заходів  щодо  поліпшення  організації  з  навчально-методичного
забезпечення та підвищення кваліфікації педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних
закладів з угорською, румунською та словацькою мовами навчання.

Працівниками ЗІППО разом з педагогами шкіл області у 2014 році проведено експертизу
підручників для 5 – 11 класів зі  словацької мови та літератури і підготовлено матеріали для
подання  в  Інститут  інноваційних  технологій  і  змісту  освіти  з  метою  отримання  дозволу
використання  цих  підручників  у  школах  області.  2014  року  за  поданням  ЗІППО  комісіями
Науково-методичної  ради  з  питань  освіти  Міністерства  освіти  і  науки  України  розглянуто
матеріали  (усього 15  назв)  науково-методичної  експертизи  підручників  зі  словацької  мови  і
літератури для учнів 5 – 11 класів, виданих у Словацькій Республіці, і надано дозвіл на їхнє
використання  у  загальноосвітніх  навчальних  закладах  Закарпатської  області  (лист  Інституту
інноваційних  технологій  і  змісту  освіти  від  25.04.2014 №141/12-Г-571).  У попередніх  роках
подібний дозвіл отримано на використання підручників зі словацької мови і літератури у 1 – 4
класах.

Матеріально-технічна  база  інституту  знаходиться  на  належному  рівні:  гуртожиток,
загальною кількістю 250 ліжко-місць, обладнаний комп’ютерним класом та Wi-Fi зв’язком. Для
організації  навчального  процесу  обладнано  16  аудиторій  з  мультимедійними  засобами,
інтерактивними  дошками,  ресурсний  центр,  конференц-зала,  актова  зала,  три  кабінети
інформаційно-комп’ютерних технологій на 37 комп’ютерних місць.

План роботи Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти на 2014 рік
Державною  науковою  установою  „Інститут  інноваційних  технологій  і  змісту  освіти”  був
визнаний одним з кращих серед закладів відповідного рівня.
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І. Організаційно-керівна діяльність

1. Структура інституту

Директор
Заступник директора з науково-дослідної роботи та міжнародної діяльності
Заступник директора з навчально-методичної роботи та моніторингу якості освіти
Заступник директора з адміністративно-господарської роботи;

кафедри: 
- Педагогіки та психології
- Менеджменту та інноваційного розвитку освіти
- Природничо-математичної освіти та інформаційних технологій
- Суспільно-гуманітарної та етико-естетичної освіти;

навчально-методичні кабінети:
- Координаційно-методичної діяльності
- Методики викладання природничо-математичних дисциплін
- Методики викладання суспільно-гуманітарних та художньо-естетичних дисциплін
- Дошкільної, початкової та інклюзивної освіти
- Методики виховної та позашкільної роботи
- Освіти національних спільнот;

навчально-методичні центри:
- Центр практичної психології, соціальної роботи та корекційної освіти
- Центр ЗНО, інноваційних освітніх технологій та дистанційного навчання
- Центр інформаційно-видавничої діяльності;

науково-дослідні лабораторії:
- НДЛ інтелектуальної власності та трансферу технологій
- НДЛ здоров’язбережувальних технологій;

філія ЗІППО в м. Берегові.

2. Засідання вченої ради

№
з/п

Зміст засідань
Час

пров
еден
ня

Доповідач,
відповідальний

за підготовку
питання

1. 1.  Журнал  ,,Освіта  Закарпаття” у  розвитку
освітньо-культурного середовища в краю

2. Готовність викладачів інституту післядипломної
педагогічної освіти до розвитку рефлексії вчителів
у процесі підвищення кваліфікації

березень Ходанич Л.П.,
Химинець В.В.

 Палько Т.В.
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3. Про виконання ухвали вченої ради від 27 червня
2013 р.  ,,Про затвердження  заходів  за  наслідками
перевірки  діяльності  Закарпатського  ІППО
Державною інспекцією Міністерства освіти і науки
України”

Палько Т.В.

2. 1.  Освітні  можливості  Інтернету  у  підвищенні
кваліфікації  педагогічних  працівників  і  навчанні
учнів

2.  Інноваційна  діяльність  кафедри  суспільно-
гуманітарної  та  етико-естетичної  освіти  у  сфері
художньо-естетичних дисциплін 

травень Орос В.М.,
Сігетій І.П.

Баяновська М.Р.,
Ходанич П.М.,
Жабляк М.Д.

3. 1.  Зміст та форми діяльності керівників у процесі
управління  загальноосвітніми  навчальними
закладами в сучасних умовах

2.  Формування  громадянських  компетентностей  в
загальноосвітніх навчальних закладах

жовтень Герцог Ю.В., 
Лазар І.В.

Басараб М.М.

4. 1.  Затвердження  плану  роботи  Закарпатського
інституту  післядипломної  педагогічної  освіти:
стан, інновації, перспективи на 2016 рік

2. Про хід виконання рішень колегій департаменту
освіти і науки, молоді та спорту Закарпатської ОДА

3.  Звіт  роботи  Закарпатського  інституту
післядипломної  педагогічної  освіти  за  2015  рік:
стан, інновації, перспективи

грудень Палько Т.В.,
Петечук В.М.,
Басараб М.М.

Басараб М.М.,
Качур Б.М.

Палько Т.В.,
Петечук В.М.,
Басараб М.М.

3. Засідання науково-методичної ради

№
з/п

Питання, які виносяться на розгляд ради Термін
проведення

Відповідальний

І засідання
1. Про завершення І (підготовчого) етапу 

регіональних експериментів за темами: 
- ,,Формування морально-духовного начала 

шкільної молоді”;
- ,,Естетизація виховного середовища школи 

як фактор формування емоційної культури 
учнів”;

- ,,Поглиблене вивчення української мови в 
5 – 9 класах у загальноосвітніх навчальних 
закладах (класах) з угорською мовою 
навчання”;

- ,,Формування здорового способу життя 
учнівської молоді в загальноосвітніх 
навчальних закладах”

лютий

Баяновська М.Р.,
Жабляк М.Д.,
Гнаткович Т.Д., 
Качур Б.М.

2. Розгляд навчально-методичних матеріалів 
педагогічних працівників

Росоха І.І.
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ІІ засідання
1. Науково-методичний супровід кафедрою суспільно-

гуманітарної  та  етико-естетичної  освіти  вивчення,
узагальнення  і  поширення  перспективного
педагогічного  досвіду  вчителів  художньо-
естетичних дисциплін квітень

Баяновська М.Р., 
Ходанич П.М.,
Жабляк М.Д.

2. Авторська  творча  майстерня  вчителів  української
мови та літератури. Методичний аспект

Гнаткович Т.Д.

3. Розгляд  навчально-методичних  матеріалів
педагогічних працівників

Росоха І.І.

ІІІ засідання
1. Підсумки  учнівських  предметних  олімпіад

2014/2015 н.р.

червень

Петечук В.М.,
Райхель Г.Є.

2. Вплив  участі  школярів  в  олімпіадах,  конкурсах,
турнірах на результативність навчання

Сігетій І.П.,
Петечук К.М.

3. Шляхи  удосконалення  управління  методичною
роботою  з  учителями  як  складової  регіональної
системи післядипломної педагогічної освіти

Качур Б.М.

4. Розгляд  навчально-методичних  матеріалів
педагогічних працівників

Росоха І.І.

ІV засідання
1. Про стан забезпечення соціальної адаптації дітей з

особливими  освітніми  потребами  у  дошкільних
навчальних  закладах  комбінованого  типу  
м. Ужгорода до адаптації у школі

вересень

Гаяш О.В.

2. Науково-методичний супровід програми ,,Культура
добросусідства” (для ДНЗ та початкової школи)

Рего Г.І.,
Гордуз Н.О.

3. Реалізація  міжнародних  програм  сприяння
фаховому удосконаленню вчителів  іноземної  мови
на теренах Закарпатської області

Буксар І.О.,
Рацюк О.І.,
Тріфан М.С.

4. Про хід виконання ухвали науково-методичної ради
Закарпатського ІППО від 25 лютого 2014 р.  ,,Про
діяльність  Хустського  міського  методичного
кабінету щодо впровадження у навчальних закладах
сучасних форм роботи”

Лазар І.В.

5. Розгляд навчально-методичних матеріалів 
педагогічних працівників

Росоха І.І.

V засідання
1. Про  стан  організації  трудового  виховання  в

дошкільних  навчальних  закладах  Іршавського
району

жовтень

Романчак О.О.

2. Професійна  складова  вчителя  трудового  навчання
як основа якості знань учнів

Тяскайло Г.І.

3. Про хід виконання ухвали науково-методичної ради
Закарпатського  ІППО  від  29  жовтня  2013  р.
,,Краєзнавчий принцип у шкільному курсі географії
як  основний  аспект  у  формуванні  ключових
компетентностей учнів”

Глюдзик Г.Б.

4. Розгляд  навчально-методичних  матеріалів
педагогічних працівників

Росоха І.І.
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VІ засідання
1. Науково-методичний супровід кафедрою педагогіки

та психології  вивчення,  узагальнення і поширення
перспективного  педагогічного  досвіду  вихователя
ДНЗ

листопад

Ходанич Л.П.,
Рего Г.І.

2. Сучасні технології викладання математики Орос В.М.,
Петечук К.М.

3. Про  організацію  роботи  з  проблем  військово-
патріотичного  виховання  у  позашкільних
навчальних закладах Іршавського району

Кузьма В.М.

4. Науково-методичний  супровід  кафедрою
природничо-математичної освіти та інформаційних
технологій  вивчення,  узагальнення  і  поширення
перспективного  педагогічного  досвіду  вчителів
інформатики, географії

Орос В.М.,
Бокоч О.С.,
Шаркадій І.В.,
Глюдзик Г.Б.

5. Особливості  організації  навчально-виховного
процесу  шкільної  хімічної  освіти  в  умовах
поліетнічного середовища 

Голомб О.М.

6. Розгляд  навчально-методичних  матеріалів
педагогічних працівників

Росоха І.І.

VІІ засідання
1. Особливості  організації  навчально-виховного

процесу шкільної біологічної та екологічної освіти
в умовах поліетнічного середовища 

грудень

Бокоч О.С.

2. Про  виконання  рішення  науково-методичної  ради
від  23  грудня  2014  р.  ,,Методичний  супровід
організації  виховної  роботи  у  позашкільних
установах та загальноосвітніх навчальних закладах
Ужгородського району”

Сивохоп В.І.,
Кузьма В.М.

3. Розгляд  навчально-методичних  матеріалів
педагогічних працівників

Росоха І.І.

4. Засідання експертної ради

№
з/п

Назва заходу Термін Відповідальний

1. Засідання експертної ради Закарпатського інституту
післядипломної педагогічної освіти: стан, інновації,
перспективи  з  питань  упровадження  дослідно-
експериментальної  роботи  згідно  з  Положенням
про  експериментальний  загальноосвітній
навчальний заклад

січень,
березень,
червень,
грудень

Басараб М.М.,
Петечук В.М.
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5. План  підвищення  кваліфікації  науково-педагогічних  та  педагогічних
працівників закладу 

№
з/п

Прізвище, ім’я,
по батькові

Вчений ступінь, 
вчене звання/посада

Коли і де проходив
стажування

Коли і де планується
стажування

1. Ходанич Л.П. Кандидат 
педагогічних наук, 
доцент/ завідувач 
кафедри педагогіки та 
психології

2011, ДВНЗ 
,,УжНУ”, кафедра 
педагогіки та 
психології

2016, ЗХІ, кафедра 
педагогіки та 
суспільних дисциплін

2. Ціпле М.Ю. Кандидат  фізико-
математичних  наук,
доцент  кафедри
педагогіки  та
психології

2011, ЗХІ, кафедра 
педагогіки

2016, ДВНЗ ,,УжНУ”, 
кафедра педагогіки і 
психології

3. Рего Г.І. Кандидат педагогічних
наук,  доцент  кафедри
педагогіки  та
психології

2012, МДУ, кафедра 
теорії і методики 
початкового 
навчання

2017, МДУ, кафедра 
педагогіки і методики 
дошкільної та 
початкової освіти

4. Лемак М.В. Старший викладач 
кафедри педагогіки та 
психології

2012, МДУ, кафедра 
психології

2017, ДВНЗ ,,УжНУ”, 
кафедра педагогіки і 
психології

5. Орос В.М. Кандидат  фізико-
математичних  наук  /
завідувач  кафедри
природничо-
математичної освіти та
інформаційних
технологій

2011, ДВНЗ 
,,УжНУ”, кафедра 
алгебри 
математичного
факультету

2016, ДВНЗ ,,УжНУ”, 
кафедра теор. імов. та 
матем. аналізу, 
математичного 
факультету

6. Палько Т.В. Старший  викладач
кафедри педагогіки  та
психології

- 2015, ДВНЗ ,,УжНУ”, 
кафедра педагогіки і 
психології

7. Петечук В.М. Кандидат  фізико-
математичних  наук,
доцент  кафедри
природничо-
математичної освіти та
інформаційних
технологій

2010, АПН України 
УМО ЦІППО

2015, ДВНЗ ,,УжНУ”, 
кафедра алгебри 
математичного
факультету

8. Грабовський О.В. Кандидат  біологічних
наук  доцент  кафедри
природничо-
математичної освіти та
інформаційних
технологій

2011, ДВНЗ 
,,УжНУ”, кафедра 
ентомології та 
збереження 
біорозмаїття

2016, ДВНЗ ,,УжНУ”, 
кафедра ботаніки

9. Сігетій І.П. Старший  викладач
кафедри  природничо-
математичної освіти та
інформаційних
технологій

2011, ДВНЗ 
,,УжНУ”, кафедра 
алгебри 
математичного
факультету

2016, ДВНЗ ,,УжНУ”, 
кафедра теор. імов. та 
матем. аналізу, 
математичного 
факультету
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10. Хома Н.І. Старший  викладач
кафедри  природничо-
математичної освіти та
інформаційних
технологій

Аспірантура, 
ДВНЗ ,,УжНУ”, 
фізичний факультет, 
каф. оптики 

2015, ДВНЗ ,,УжНУ”, 
фізичний факультет, 
каф. оптики

11. Баяновська М.Р. Кандидат
педагогічних  наук,
доцент/  завідувач
кафедри  суспільно-
гуманітарної та етико-
естетичної освіти

2014, Закарпатський 
художній інститут, 
кафедра педагогіки 
та суспільних 
дисциплін

2019,
ДВНЗ ,,УжНУ”, 
кафедра педагогіки і 
психології 

12. Ходанич П.М. Кандидат
педагогічних  наук,
доцент  кафедри
суспільно-
гуманітарної та етико-
естетичної освіти

2011, ДВНЗ 
,,УжНУ”, кафедра 
педагогіки

2016,
ДВНЗ ,,УжНУ””, 
кафедра педагогіки і 
психології

13. Басараб М.М. Кандидат  історичних
наук,  доцент  кафедри
суспільно-
гуманітарної та етико-
естетичної освіти

2010, АПН України 
УМО ЦІППО

2015, НАПН України, 
ДВНЗ ,,Університет 
менеджменту освіти”

14. Химинець В.В. Доктор  фізико-
математичних  наук,
професор  кафедри
менеджменту  та
інноваційного
розвитку освіти

2010, АПН України 
УМО ЦІППО

2015, НАПН України, 
ДВНЗ ,,Університет 
менеджменту освіти”

15. Грабовська Т.І. Кандидат  фізико-
математичних  наук,
доцент  кафедри
менеджменту  та
інноваційного
розвитку освіти

2011, ДВНЗ 
,,УжНУ”, кафедра 
педагогіки і 
психології

2016, ТОВ ,,Вищий 
навчальний заклад 
Східно-Європейський 
слов’янський 
університет”, кафедра 
педагогіки і психології

16. Качур Б.М. Кандидат
педагогічних
наук/завідувач
кафедри  менеджменту
та  інноваційного
розвитку освіти

2010, АПН України 
УМО ЦІППО

2015, НАПН України, 
ДВНЗ ,,Університет 
менеджменту освіти”

17. Сивохоп Я.М. Старший  викладач
кафедри  менеджменту
та  інноваційного
розвитку освіти

2014, МДУ, кафедра 
педагогіки і 
методики дошкільної
та початкової освіти

2019, МДУ, кафедра 
педагогіки і методики 
дошкільної та 
початкової освіти

18. Жабляк М.Д. Старший  викладач
кафедри  суспільно-
гуманітарної та етико-
естетичної освіти

2010, АПН України 
УМО ЦІППО

2015, НАПН України, 
ДВНЗ ,,Університет 
менеджменту освіти”

19. Герцог Ю.В. Старший  викладач
кафедри  менеджменту
та  інноваційного

2007, Національна 
академія державного
управління при 

2015, ДВНЗ ,,УжНУ”, 
кафедра педагогіки і 
психології
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розвитку освіти Президентові 
України

20. Іваць О.М. Кандидат
соціологічних  наук,
доцент  кафедри
менеджменту  та
інноваційного
розвитку освіти

2014 ДВНЗ ,,УжНУ”,
кафедра політології 
та державного 
управління 

2019, ДВНЗ ,,УжНУ”, 
кафедра політології та
державного 
управління 

21. Бабинець Б.В. Методист  центру
практичної  психології,
соціальної  роботи  та
корекційної освіти

- 2015, НАПН України, 
ДВНЗ ,,Університет 
менеджменту освіти”

22. Буксар І.О. Методист  кабінету
методики  викладання
суспільно-
гуманітарних  та
художньо-естетичних
дисциплін

2011, Гете-Інститут в
м. Швебіш Халь

2016, НАПН України, 
ДВНЗ ,,Університет 
менеджменту освіти”

23. Бокоч О.С. Завідувач  кабінету
методики  викладання
природничо-
математичних
дисциплін

2011, НАПН 
України, ДВНЗ 
,,Університет 
менеджменту 
освіти”

2016, НАПН України, 
ДВНЗ ,,Університет 
менеджменту освіти”

24. Браун Є.Л. Методист  кабінету
освіти  національних
спільнот

2012, НАПН 
України, ДВНЗ 
,,Університет 
менеджменту 
освіти”

2017, НАПН України, 
ДВНЗ ,,Університет 
менеджменту освіти”

25. Гайналій Л.І. Методист  кабінету
методики  викладання
природничо-
математичних
дисциплін

2013, НАПН 
України, ДВНЗ 
,,Університет 
менеджменту 
освіти”

2016, НАПН України, 
ДВНЗ ,,Університет 
менеджменту освіти”

26. Гаяш О.В. Методист  кабінету
дошкільної,
початкової  та
інклюзивної освіти

- 2016, Камянець-
Подільський 
національний 
університет 
ім. І.Огієнка, каф. 
корекц. педагогіки та 
інклюзивної освіти

27. Голомб О.М. Методист  кабінету
методики  викладання
природничо-
математичних
дисциплін

2014, НАПН 
України, ДВНЗ 
,,Університет 
менеджменту 
освіти”

2019, НАПН України, 
ДВНЗ ,,Університет 
менеджменту освіти”

28. Глюдзик Г.Б. Методист  кабінету
методики  викладання
природничо-
математичних
дисциплін

2013, НАПН 
України, ДВНЗ 
,,Університет 
менеджменту 
освіти”

2018, НАПН України, 
ДВНЗ ,,Університет 
менеджменту освіти”

29. Гнаткович Т.Д. Завідувач  кабінету 2011, НАПН 2016, НАПН України, 
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методики  викладання
суспільно-
гуманітарних  та
художньо-естетичних
дисциплін

України, ДВНЗ 
,,Університет 
менеджменту 
освіти”

ДВНЗ ,,Університет 
менеджменту освіти”

30. Гордуз Н.О. Завідувач  кабінету
дошкільної,
початкової  та
інклюзивної освіти

2014, НАПН 
України, ДВНЗ 
,,Університет 
менеджменту 
освіти”

2019, НАПН України, 
ДВНЗ ,,Університет 
менеджменту освіти”

31. Деяк І.П. Методист  центру
інформаційно-
видавничої діяльності

2014, НАПН 
України, ДВНЗ 
,,Університет 
менеджменту 
освіти”

2019, НАПН України, 
ДВНЗ ,,Університет 
менеджменту освіти”

32. Дуб В.В. Методист  кабінету
методики  виховної  та
позашкільної роботи

2012, НАПН 
України, ДВНЗ 
,,Університет 
менеджменту 
освіти”

2017, НАПН України, 
ДВНЗ ,,Університет 
менеджменту освіти»

33. Кірик М.Ю. Методист  кабінету
дошкільної,
початкової  та
інклюзивної освіти

2014, НАПН 
України, ДВНЗ 
,,Університет 
менеджменту 
освіти”

2019, НАПН України, 
ДВНЗ ,,Університет 
менеджменту освіти”

34. Кузьма В.М. Методист  кабінету
методики  виховної  та
позашкільної роботи

2013, НАПН 
України, ДВНЗ 
,,Університет 
менеджменту 
освіти”

2018, НАПН України, 
ДВНЗ ,,Університет 
менеджменту освіти”

35. Лазар І.В. Завідувач  кабінету
координаційно-
методичної діяльності

2012, НАПН 
України, ДВНЗ 
,,Університет 
менеджменту 
освіти”

2017, НАПН України, 
ДВНЗ ,,Університет 
менеджменту освіти”

36. Меленевич І.М. Методист центру ЗНО,
інноваційних  освітніх
технологій  та  дистан-
ційного навчання

2009, ЗІППО 2015, НАПН України, 
ДВНЗ ,,Університет 
менеджменту освіти”

37. Немеш В.І. Методист  кабінету
координатційно-
методичної діяльності

2012, НАПН 
України, ДВНЗ 
,,Університет 
менеджменту 
освіти”

2017, НАПН України, 
ДВНЗ ,,Університет 
менеджменту освіти”

38. Опачко О.І. Методист  кабінету
методики  викладання
суспільно-
гуманітарних  та
художньо-естетичних
дисциплін

2014, АПН України 
УМО ЦІППО

2019, НАПН України, 
ДВНЗ ,,Університет 
менеджменту освіти”

39. Павлович- Методист центру ЗНО, 2010, АПН України 2015, НАПН України, 
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Іліньо З.В. інноваційних  освітніх
технологій  та
дистанційного
навчання

УМО ЦІППО ДВНЗ ,,Університет 
менеджменту освіти”

40. Петечук К.М. Методист  кабінету
методики  викладання
природничо-
математичних
дисциплін

2012, НАПН 
України, ДВНЗ 
,,Університет 
менеджменту 
освіти”

2017, НАПН України, 
ДВНЗ ,,Університет 
менеджменту освіти”

41. Райхель Г.Є. Методист  кабінету
координаційно-
методичної діяльності

2013, НАПН 
України, ДВНЗ 
,,Університет 
менеджменту 
освіти”

2018, НАПН України, 
ДВНЗ ,,Університет 
менеджменту освіти”

42. Рацюк О.І. Методист  кабінету
методики  викладання
суспільно-
гуманітарних  та
художньо-естетичних
дисциплін

2013, НАПН 
України, ДВНЗ 
,,Університет 
менеджменту 
освіти”

2018, НАПН України, 
ДВНЗ ,,Університет 
менеджменту освіти”

43. Романчак О.О. Методист  кабінету
дошкільної,
початкової  та
інклюзивної освіти

2011, НАПН 
України, ДВНЗ 
,,Університет 
менеджменту 
освіти”

2016, НАПН України, 
ДВНЗ ,,Університет 
менеджменту освіти”

44. Росоха І.І. Завідувач  науково-
дослідної  лабораторії
інтелектуальної
власності  та
трансферу технологій

2014, НАПН 
України, ДВНЗ 
,,Університет 
менеджменту 
освіти”

2019, НАПН України, 
ДВНЗ ,,Університет 
менеджменту освіти”

45. Січка В.І. Методист  центру
практичної  психології,
соціальної  роботи  та
корекційної освіти

2013, НАПН 
України, ДВНЗ 
,,Університет 
менеджменту 
освіти”

2018, НАПН України, 
ДВНЗ ,,Університет 
менеджменту освіти”

46. Сивохоп В.І. Методист  кабінету
координаційно-
методичної діяльності

2012, АПН України
УМО ЦІППО

2017, НАПН України, 
ДВНЗ ,,Університет 
менеджменту освіти”

47. Тріфан М.С. Методист  кабінету
методики  викладання
суспільно-
гуманітарних  та
художньо-естетичних
дисциплін

2010, АПН України 
УМО ЦІППО

2015, НАПН України, 
ДВНЗ ,,Університет 
менеджменту освіти”

48. Турок К.Ю. Методист  кабінету
координаційно-
методичної діяльності

2010, АПН України 
УМО ЦІППО

2015, НАПН України, 
ДВНЗ ,,Університет 
менеджменту освіти”

49. Тяскайло Г.І. Завідувач  кабінету
методики  виховної  та
позашкільної роботи

2012, НАПН 
України, ДВНЗ 
,,Університет 
менеджменту 

2017, НАПН України, 
ДВНЗ ,,Університет 
менеджменту освіти”
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освіти”
50. Шаркадій І.В. Методист  кабінету

методики  викладання
природничо-
математичних
дисциплін

2014, ЗІППО 2015, НАПН України, 
ДВНЗ ,,Університет 
менеджменту освіти”

51. Шевчук В.В. Завідувач  центру
практичної  психології,
соціальної  роботи  та
корекційної освіти

2011, АПН України 
УМО ЦІППО

2016, НАПН України, 
ДВНЗ ,,Університет 
менеджменту освіти”

52. Шимон Ю.Ю. Методист  кабінету
методики  викладання
суспільно-
гуманітарних  та
художньо-естетичних
дисциплін

2013, НАПН 
України, ДВНЗ 
,,Університет 
менеджменту 
освіти”

2018, НАПН України, 
ДВНЗ ,,Університет 
менеджменту освіти”

6. Співпраця з вищими навчальними закладами, освітніми установами 
 та громадськими організаціями в межах України

№
з/п

Назва заходу Термін Відповідальний

1. ДВНЗ ,,Університет  менеджменту  освіти  НАПН
України”

упродовж року Палько Т.В.

2. Інститут педагогіки НАПН України упродовж року Палько Т.В.
3. Інститут проблем виховання НАПН України упродовж року Палько Т.В.
4. Академія інноваційного розвитку упродовж року Палько Т.В.
5. Обласні ІППО упродовж року Палько Т.В.
6. Співпраця  з  вищими  навчальними  закладами

Закарпаття: 
- ДВНЗ ,,Ужгородський національний 

університет”;
- Мукачівський державний університет;
- Закарпатський угорський інститут 

ім. Ф. Ракоці ІІ;
- Закарпатський художній інститут;
- ТОВ ,,Вищий навчальний заклад Східно-

європейський слов’янський університет”

упродовж року Басараб М.М.,
Петечук В.М.

7. Керівництво  стажуванням  викладачів  вищих
навчальних закладів Закарпатської області

упродовж року завідувачі кафедр

8. Робота  в  державних  екзаменаційних  комісіях  з
отримання  освітньо-кваліфікаційного  рівня
бакалавра (вищі навчальні заклади Закарпатської
області)

упродовж року Баяновська М.Р.,
Орос В.М.

9. Рецензування  методичних,  науково-методичних,
наукових  матеріалів,  керівництво  стажуванням
викладачів  Ужгородської  філії,  Закарпатського
угорського  інституту  ім.  Ф.  Ракоці  ІІ,  ТОВ
,,Вищий навчальний заклад Східно-європейський
слов’янський  університет”,  Закарпатського
художнього  інституту,  ДВНЗ  ,,УжНУ”,

упродовж року завідувачі кафедр
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Мукачівського ДУ
10. Співпраця  з  Українським  центром  оцінювання

якості освіти
упродовж року Павлович-

Іліньо З.В.
11. Співпраця  з  Івано-Франківським  регіональним

центром оцінювання якості освіти
упродовж року Павлович-

Іліньо З.В.
12. Співпраця з департаментом освіти і науки, молоді

та спорту Закарпатської ОДА, управлінням освіти
Ужгородської  міської  ради,  ЗОЕНЦ,
Закарпатським  обласним  центром  науково-
технічної  творчості  учнівської  молоді,  ПАДІЮН
(проведення  педагогічної  практики  на  базі
опорних закладів)

упродовж року Петечук В.М.

ІІ. Науково-методичне забезпечення реалізації 
державних та регіональних програм

1. Державні програми

№
з/п

Назва Термін Відповідальний

1. Методичний  супровід  ,,Основних  орієнтирів
виховання  учнів  1  – 11 класів  загальноосвітніх
навчальних закладів України”

упродовж року
Сивохоп В.І.,
Гаяш О.В.

2. У рамках проекту Концепції  розвитку освіти на
період 2015 – 2025 рр.:

1. -  робота  зі  створення  електронної
бібліотеки  для  навчально-методичного
забезпечення  дошкільної  освіти  (електронні
диски та на сайті ЗІППО);

2. - участь у створенні електронних освітніх
ресурсів  з  навчальних  предметів,  передбачених
інваріантною  частиною  навчальних  планів  для
ЗНЗ  (українська  мова,  українська  література,
читання);

3. -  участь у розробці  навчальної  програми
та навчального посібника з української мови як
іноземної  для  біженців  та  осіб,  які  потребують
додаткового або тимчасового захисту

упродовж року

Ходанич Л.П.,
Рего Г.І.

Ходанич Л.П.,
Гнаткович Т.Д.

Ходанич Л.П.,
Гнаткович Т.Д.

2. Регіональні програми

№
з/п

Назва Термін Відповідальний

1. Програма  розвитку  освіти  Закарпаття  на  
2013 – 2022 роки

упродовж року Палько Т.В.

2. Програма  розвитку  освіти  Закарпаття  на  
2013 – 2022 роки в частинах:

упродовж року Петечук В.М.
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-  забезпечення  висвітлення  та  гласності
результатів діяльності освітньої галузі у засобах
масової інформації;
-  поширення  практики  організації  профільних
таборів, навчально-оздоровчих зборів для різних
категорій  школярів  (лідерів  учнівського
самоврядування,  юних  спортсменів,  техніків,
екологів,  журналістів,  дитячих  художніх
колективів тощо)

3. Реалізація  Програми розвитку освіти Закарпаття
на 2013 – 2022 роки з вдосконалення викладання
української  мови  у  школах  з  мовами  навчання
національних меншин:
-  постійно  діючі  семінари-практикуми  для
вчителів,  які  викладають  українську  мову  у
початкових класах;
- розробка методичних рекомендацій, посібників,
збірників з української мови у 1 – 4 класах;
-  апробація  підручників  з  української  мови для
шкіл з мовами навчання національних меншин;
-  надання  методичної  допомоги  щодо
підвищення ефективності викладання державної
мови в школах з мовами навчання національних
меншин

упродовж року Сергійчук Ю.П.

4. Програма роботи з обдарованою молоддю:
- науково-методичний супровід проведення

ІІ  та  ІІІ  етапів  Всеукраїнських  учнівських
олімпіад з базових дисциплін;

1.  - науково-методичний супровід проведення ІІ та
ІІІ етапів відкритої олімпіади з румунської мови
та літератури

січень – лютий

січень – лютий

Райхель Г.Є.,

Сергійчук Ю.П.

5. Виконання  плану  заходів  щодо  реалізації  в
області  Стратегії  захисту  та  інтеграції  в
українське  суспільство  ромської  національної
меншини на період до 2020 року:

-  підвищення  кваліфікації  та  стажування
педагогічних  працівників  загальноосвітніх
навчальних  закладів,  де  навчаються  діти
ромської національності;

-  проведення  постійно  діючих  семінарів-
практикумів  для  педагогічних  працівників  ЗНЗ,
де навчаються діти ромської національності;

- опрацювання питання щодо підготовки та
видання  навчальних  посібників  з  рідної  мови,
української  мови,  музичного  мистецтва  для
загальноосвітніх  навчальних  закладів,  де
навчаються діти ромської національності

2013 – 2020 рр. Сергійчук Ю.П.
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ІІІ. Масові педагогічні заходи 
міжнародного і всеукраїнського рівня

№
з/п

Назва заходу Місце
проведення

Термін Відповідальний

Всеукраїнська зимова школа
,,Геліантус – дружнє коло”

м. Ніжин
Чернігівської

області

9 – 15 січня Гайналій Л.І.

Участь  у  Міжнародному
математичному  конкурсі
,,Кенгуру”

м. Ужгород,
ЗІППО

березень,
грудень

Петечук В.М. 
Петечук К.М.

Шоста Міжнародна виставка 
,,Сучасні заклади освіти – 2015”

м. Київ березень Палько Т.В.

Участь у ІV Всеукраїнській 
науково-практичній конференції
,,Мистецька освіта в 
європейському 
соціокультурному просторі ХХІ
століття”

м. Мукачево березень Баяновська М.Р.,
Ходанич П.М.,
Жабляк М.Д.

Всеукраїнська  учнівська
олімпіада з англійської мови

м. Ужгород березень Тріфан М.С.

Всеукраїнська  учнівська
олімпіада з німецької мови

м. Ужгород березень Буксар І.О.

Всеукраїнська  учнівська
олімпіада з французької мови

м. Ужгород березень Рацюк О.І.

Участь  у  Всеукраїнському
фізичному конкурсі ,,Левеня” та
Міжнародній  природознавчій
грі ,,Геліантус”

м. Ужгород,
ЗІППО

квітень,
грудень

Гайналій Л.І.

Участь  у  Всеукраїнському
семінарі  методистів  інститутів
післядипломної  педагогічної
освіти

Згідно з
графіком
 ІІТІЗО

травень Рего Г.І.,
Романчак О.О.

Участь  у  Міжнародному
природничому  інтерактивному
конкурсі ,,Колосок”

м. Ужгород,
ЗІППО

квітень,
жовтень

Гордуз Н.О.

Всеукраїнський  навчально-
методичний  семінар  з
інноваційної  технології
,,Росток”

м. Ужгород,
ЗІППО

15 – 17 квітня Палько Т.В.

Участь  у  Всеукраїнському
семінарі  обласних
координаторів  Міжнародного
математичного  конкурсу
,,Кенгуру”

м. Яремче, 
м. Яблуниця

липень –
серпень

Петечук В.М.,
Петечук К.М.

Всеукраїнський  семінар
обласних  координаторів
Міжнародного  конкурсу  з
інформатики  та  комп’ютерної
вправності ,,Бобер”

За місцем
проведення

липень –
серпень

Шаркадій І.В.

 Участь  у  Всеукраїнському м. Яремче червень – Гайналій Л.І.
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семінарі  обласних
координаторів  Всеукраїнського
конкурсу з фізики ,,Левеня”

липень

IV  Міжнародна  (ІХ
Всеукраїнська)  Школа
методичного  досвіду
,,Реалізація  компетентнісного
підходу  на  уроках  музичного,
образотворчого  мистецтв  та
інтегрованих  курсів
,,Мистецтво”,  ,,Художня
культура”

м. Коблево,
Миколаївська

область 

червень Жабляк М.Д.

Презентація  підручників  та
наочних  матеріалів  для  учнів
початкових  класів  Андраша
Романковича (Угорщина)

м. Ужгород,
ЗІППО серпень  Сергійчук Ю.П.

Участь  у  Всеукраїнських
науково-методичних  заходах
(конференціях, семінарах)

За місцем
проведення

Згідно з
планом МОН

України

Методисти 
ЗІППО

Науково-методичний  супровід
конкурсу  ,,Учитель  року  –
2015”

За місцем
проведення

Згідно з
планом МОН

України

Шимон Ю.Ю.,
Голомб О.М.,
Гнаткович Т.Д.,
Жабляк М.Д.

Участь у масових педагогічних
заходах  міжнародного  і
всеукраїнського  рівня,  які
проводяться МОН України

За місцем
проведення

Згідно з
графіком

Науково-
педагогічні і 
педагогічні 
працівники 
інституту

Участь  в  ХІ  науково-
методичному  семінарі
,,Християнська  етика:  досвід,
проблеми,  перспективи”
(спільно  з  ГО  ,,Інститут
еколого-релігійних  студій”,
ДВНЗ  ,,Ужгородський
національний  університет” та
Мюнхенським  університетом
ім. Людвіга-Максиміліана)

м. Ужгород вересень Баяновська М.Р. 

Сьомий  Міжнародний
фестиваль  педагогічних
інновацій

м. Черкаси вересень Лазар І.В.

Науково-методичний
семінар  ,,Духовно-естетичний
розвиток  молоді” (спільно  з
лабораторією  естетичного
виховання  Інституту  проблем
виховання НАПН України)

м. Ужгород жовтень Баяновська М.Р.,
Жабляк М.Д.

Всеукраїнський  науково-
методичний  семінар
,,Формування  світогляду
дошкільників  засобами

м. Ужгород,
ЗІППО,

м. Мукачево,
ДНЗ №23

жовтень Романчак О.О.,
Рего Г.І.
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художнього  слова  в
інтегрованому просторі ДНЗ”
Участь  у  Фінальному  етапі
Всеукраїнського  турніру  з
географії

За місцем
проведення

жовтень Глюдзик Г.Б.

Міжнародна  науково-практична
конференція  ,,Реалії  та
перспективи
Євроінтеграційного  розвитку
післядипломної  педагогічної
освіти України”

м. Ужгород,
ЗІППО

жовтень Басараб М.М.

Сьомий Міжнародний Форум 
,,Інноватика в сучасному світі”

м. Київ жовтень Палько Т.В.

ІІ  Міжрегіональна  on-line-
конференція  ,,Духовно-
естетичний  розвиток
особистості  у  контексті
євроінтеграційних процесів”

м. Ужгород,
ЗІППО

листопад Баяновська М.Р.

Участь  у  Всеукраїнському
конкурсі  рукописів  підручників
для  шкіл  з  мовами  навчання
нацменшин

За місцем
проведення

Згідно з
планом МОН

України,
Інституту

інноваційних
технологій і
змісту освіти

Сергійчук Ю.П.,
Браун Є.Л.

Участь  у  Всеукраїнських
конференціях,  які  проводить
Інститут  проблем  виховання
НАПН України

За місцем
проведення

Згідно з
планом МОН

України

Тяскайло Г.І.,
Сивохоп В.І.

Участь у масових педагогічних
заходах  міжнародного  і
всеукраїнського  рівня,  які
проводяться МОН України

За місцем
проведення

Згідно з
планом МОН

України

Науково-
педагогічні 
працівники 
інституту
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ІV. Наукова діяльність

1. Науково-дослідна тема, над якою працює заклад 

№
з/п

Назва Термін
виконання

Відповідальний

1. Шляхи активізації  навчання вчителів  у процесі
підвищення кваліфікації педагогічних кадрів

упродовж року Басараб М.М.

2. Науково-дослідні теми кафедр та інших наукових
 підрозділів закладу

№
з/п

Назва Термін
виконання

Виконавці

1. Шляхи  підвищення  ефективності  підготовки
вчителів природничо-математичних дисциплін з
використанням  інформаційно-комунікаційних
технологій  у  системі  післядипломної
педагогічної освіти 

упродовж року Кафедра 
природничо-
математичної 
освіти та 
інформаційних 
технологій 

2. Наукові дослідження з теми ,,Шляхи активізації
пізнавальної  діяльності  вчителів  у  процесі
підвищення кваліфікації” за двома підтемами:
- активізація пізнавальної діяльності вчителів у
системі  підвищення  кваліфікації  педагогічних
кадрів;
-  технологічні  основи  впровадження  новітніх
наукових  знань  у  багатонаціональних  школах
Закарпаття

упродовж року Кафедра 
педагогіки та 
психології

3. Організаційно-педагогічні  умови  управління
системою підвищення кваліфікації педагогічних
кадрів

упродовж року Кафедра 
менеджменту та
інноваційного 
розвитку освіти

4. Активізація  навчання  вчителів  суспільно-
гуманітарних  та  етико-естетичних  дисциплін  у
системі  підвищення  кваліфікації  педагогічних
працівників

упродовж року Кафедра 
суспільно-
гуманітарної та 
етико-
естетичної 
освіти

3. Напрями наукових досліджень викладачів, аспірантів, здобувачів

№
з/п

 Напрям дослідження Термін
виконання

Викладач

1. Науковий  супровід  дослідно-експериментальної
роботи  в  загальноосвітніх  навчальних  закладах
області

упродовж року Басараб М.М.

2. Гуманістичні цінності сучасної освіти в Україні упродовж року Ходанич Л.П.

3. Психологічні проблеми педагогічної діяльності упродовж року Ціпле М.Ю.
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4. Історія,  розвиток  та  перспективи  дошкільної
освіти на Закарпатті: полікультурний аспект

упродовж року Рего Г.І.

5. Психологічні  особливості  розвитку  рефлексії
вчителів  в  умовах  післядипломної  педагогічної
освіти

упродовж року Палько Т.В.

6. Соціально-психологічна  компетентність
практичного  психолога  загальноосвітнього
закладу

упродовж року Лемак М.В.

7. Використання  ІКТ для  створення  інноваційного
середовища регіону 

упродовж року Орос В.М.

8. Особливості  використання  медіа-засобів  у
навчально-виховному процесі

упродовж року Орос В.М.

9. Формування  математичних  компетенцій  шляхом
використання ІКТ

упродовж року Сігетій І.П.

10. Значення  екологічного  виховання  молоді  як
інвестиції в сучасну вітчизняну загальноосвітню
школу

упродовж року Грабовський О.В.

11. Формування  навичок  здорового  способу  життя
учнів  6  –  8  класів  у  процесі  спортивно-
краєзнавчої  діяльності  в  умовах  позашкільних
навчальних закладів

упродовж року Сивохоп Я.М.

12. Інноваційні  технології  викладання  суспільно-
гуманітарних та етико-естетичних дисциплін

упродовж року Баяновська М.Р.

13. Розробка та  впровадження  інтерактивних  форм,
методів  навчання  і  виховання  у  процесі
викладання  суспільно-гуманітарних  та  етико-
естетичних дисциплін

упродовж року Баяновська М.Р.,
Басараб М.М.

14. Упровадження народознавства та краєзнавства у
педагогічну практику

упродовж року Баяновська М.Р.,
Ходанич П.М.

15. Громадянська освіта і виховання упродовж року Баяновська М.Р.,
Ходанич П.М.

16. Особливості роботи з обдарованою особистістю:
суспільно-гуманітарний  та  етико-естетичний
аспект

упродовж року Баяновська М.Р.,
Жабляк М.Д.

17. Проблеми розвитку художньої освіти упродовж року Ходанич П.М.
18. Естетизація  виховного  середовища  як  фактор

формування особистості
упродовж року Ходанич П.М.,

Жабляк М.Д.
19. Іншомовна освіта у полікультурному суспільстві упродовж року Баяновська М.Р.
20. Інноваційна педагогіка, література рідного краю,

методика  викладання  української  та  світової
літератури

упродовж року Ходанич П.М.

21. Історія педагогіки, полікультурне виховання упродовж року Ходанич П.М.
22. Розвиток творчих здібностей школярів упродовж року Петечук В.М.

23. Особливості підготовки школярів до зовнішнього
незалежного оцінювання з математики

упродовж року Петечук В.М.

24. Зміст та форми організації позакласної роботи з
предметів природничо-математичних дисциплін

упродовж року Хома Н.І.
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4. Підготовка  та  участь  у  наукових  конференціях,  круглих  столах,
семінарах, форумах регіонального рівня

№
з/п

Назва Термін Відповідальний

Науково-практична  конференція  ,,Креативна
компетентність педагога – шлях до успіху”

січень Качур Б.М.,
Кузьма В.М.

Інструктивно-практичний  семінар  (у  формі
вебінару)  з  питань  організації  та  проведення
Міжнародного математичного конкурсу ,,Кенгуру –
2014” та  Всеукраїнського  фізичного  конкурсу
,,Левеня – 2014”

січень Петечук В.М.,
Петечук К.М.,
Гайналій Л.І.

Науково-практична  конференція  ,,Формування
професійних компетентностей вчителів трудового
навчання  (технологій)  та  креслення  засобами
ІКТ”

лютий Сивохоп Я.М.,
Орос В.М., 
Тяскайло Г.І.

Обласний  семінар-практикум  ,,Мова  –  це  наша
національна  ознака,  в  мові  –  наша  культура,
сутність нашої свідомості” (до Міжнародного дня
рідної мови)

лютий Гордуз Н.О.,
Кірик М.Ю.

Круглий стіл ,,Реалізація сучасних 
здоров’язбережувальних технологій у навчально-
виховному процесі ЗНЗ”

лютий Сивохоп Я.М.

Обласна  науково-практична  конференція,
присвячена  105  річниці  від  дня  народження
Ф.Потушняка  та  П.Лінтура  ,,Етнопедагогіка  в
навчально-виховному процесі сучасної школи”

березень Ходанич Л.П.,
Баяновська М.Р.

Науковий кафедральний семінар ,,Впровадження
інтерактивних  форм,  методів  навчання  і
виховання  у  процесі  викладання  суспільно-
гуманітарних та етико-естетичних дисциплін”

березень,
червень,
вересень,
грудень

Баяновська М.Р.

Науково-практичний  семінар  (у  формі
вебінару) ,,Впровадження  нової  програми  з
інформатики у 2 – 3 класах”

березень Орос В.М.,
Хома Н.І.,
Гордуз Н.О., 
Шаркадій І.В.

Обласна  науково-практична  конференція
,,Актуальні  проблеми  викладання  природничо-
математичних дисциплін у сучасній школі”

березень Петечук В.М.,
Орос В.М.,
Бокоч О.С.

Участь  у  ІV  Всеукраїнській  науково-практичній
конференції  ,,Мистецька освіта  у європейському
соціокультурному просторі ХХІ століття”

березень Жабляк М.Д.

 ІІ регіональний міжвузівський науковий семінар
(у  формі  вебінару) ,,Використання  краєзнавчих
матеріалів  у  процесі  викладання  суспільно-
гуманітарних та етико-естетичних дисциплін”

березень Баяновська М.Р.

Семінар-тренінг  ,,Формування  толерантного
ставлення до людей, що живуть з ВІЛ у системі
освіти”

березень Сивохоп Я.М.,
Сивохоп В.І.
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Семінар-тренінг ,,Рівний – рівному” 23 – 27
березня

Сивохоп Я.М.

Семінар-тренінг ,,Я – моє здоров’я – моє життя” 30 березня –
03 квітня

Сивохоп Я.М.

Обласний  семінар-практикум  (у  формі
вебінару) ,,Творчий  підхід  до  організації  роботи
ГПД”

квітень Гаяш О.В.

Обласний семінар-практикум ,,Актуальні питання
апробації  підручників  з  географії  для  6  класу в
ЗНЗ Закарпатської області”

квітень Глюдзик Г.Б.

Семінар-тренінг  ,,Дорослішай  на  здоров’я” для
шкільних психологів м. Ужгорода

22 – 26
квітня

Сивохоп Я.М.

Обласна  науково-методична  конференція
,,Духовні  провідники  Закарпаття  ХХ  –  ХХІ
століття: проблеми епістемології”

травень Баяновська М.Р. 

 Круглий  стіл  учителів  іноземної  мови
,,Діяльнісно-орієнтоване навчання іноземної мови
на сучасному етапі розвитку дисципліни”

травень Рацюк О.І.

Науково-практичний  семінар  ,,Особливості
викладання  математики  з  використанням
інформаційно-комп’ютерних технологій”

травень,
жовтень

Петечук В.М.,
Петечук К.М.,
Сігетій І.П.,
Орос В.М.

Круглий  стіл  ,,Надання  освітніх  послуг  дітям  з
особливими  потребами  у  сучасних  реаліях:
перспективи та шляхи вирішення”

травень Росоха І.І.

Регіональний  інструктивно-методичний
семінар  ,,Особливості  викладання  мов  та
літератур  національних  меншин  у  ЗНЗ
Закарпатської  області  у  5 – 7 класах  за  новими
навчальними програмами та підручниками”

травень Сергійчук Ю.П., 
Браун Є.Л.

Науково-практичний  семінар  (у  формі  вебінару)
,,Роль ІКТ у роботі з обдарованими учнями”

травень Орос В.М.,
Шаркадій І.В.

Науково-практична  конференці  ,,Формування
навичок  здорового  способу  життя  учнівської
молоді  в  умовах  позашкільних  навчальних
закладів”

червень Сивохоп Я.М.

Круглий  стіл  ,,Методичний  та  інформаційний
супровід у підготовці та розробці проектів”

серпень Іваць О.М.,
Орос В.М.,
Кузьма В.М.

Обласна  науково-практична  конференція
,,Корекційно-реабілітаційна  робота  в  закладах
освіти  з  інтегрованою  (інклюзивною)  формою
навчання”

вересень Гаяш О.В. 

Круглий  стіл  ,,Актуальні  питання
репродуктивного та статевого здоров’я підлітків”

вересень Сивохоп Я.М.

Семінар-тренінг ,,Захисти себе від ВІЛ” 28 вересня –
02 жовтня

Сивохоп Я.М.

Обласна науково-практична конференція вчителів жовтень Орос В.М.,
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природничо-математичних  дисциплін
,,Проблемно-пошукове  навчання  у  процесі
викладання  природничо-математичних
дисциплін”

Бокоч О.С. 

Майстер-клас  ,,Використання  мережевих
технологій при організації позакласної роботи”

жовтень Орос В.М.,
Хома Н.І.,
Шаркадій І.В.

Обласний семінар-практикум ,,Організаційно-
методичні засади навчально-виховного процесу 
дітей з вадами слуху у спеціальних 
загальноосвітніх навчальних закладах”

жовтень Гаяш О.В.

Міжрегіональна онлайн-конференція з питань 
естетичного виховання в навчальному процесі

жовтень Жабляк М.Д.

Науково-практична конференція ,,Сучасні підходи
до формування ціннісного ставлення школярів до
здорового способу життя”

жовтень Сивохоп Я.М.

Науково-методичний  семінар  ,,Духовно-
естетичний розвиток молоді”

жовтень Баяновська М.Р.

Обласна  науково-практична  конференція  ,,Роль
митця-педагога у формуванні особистості учня та
студента»  (спільно  з  кафедрою  суспільно-
гуманітарної та етико-естетичної освіти)

листопад Ходанич Л.П.,
Баяновська М.Р.

Міжрегіональна  онлайн-конференція  ,,Духовно-
естетичний  розвиток  особистості  у  контексті
євроінтеграційних процесів”

листопад Науково-
педагогічні 
працівники 
кафедри

Педагогічні читання ,,Внесок І. О. Соколянського 
у розвиток тифлосурдопедагогіки” (до 55-річчя з 
дня смерті)

19 листопада Гаяш О.В.

Науково-методичний  семінар-вебінар
,,Впровадження  нового  Державного  стандарту
при вивченні інформатики у початковій школі”

грудень Орос В.М.,
Хома Н.І.,
Гордуз Н.О., 
Шаркадій І.В.

1. Експертно-аналітична діяльність: 

а) апробація підручників та навчальних посібників, авторських програм, 
електронних та технічних засобів навчання тощо 

№
з/п

Назва Місце проведення Термін Відповідальний

1. ,,Літературне читання” м. Ужгород,
ЗІППО

упродовж року Гордуз Н.О.,
Кірик М.Ю.

2. ,,Українська мова”
2 кл., М.С. Вашуленко,

С.Г. Дубовик

м. Ужгород,
ЗІППО

упродовж року Гордуз Н.О.,
Кірик М.Ю.

3. ,,Українська мова”
2 кл., М.Д. Захарійчук

м. Ужгород,
ЗІППО

упродовж року Гордуз Н.О.,
Кірик М.Ю.

4. ,,Літературне читання”
2 кл., О.Я. Савченко

м. Ужгород,
ЗІППО

упродовж року Гордуз Н.О.,
Кірик М.Ю.
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5.  ,,Літературне читання”
2 кл., В.Науменко

м. Ужгород,
ЗІППО

упродовж року Гордуз Н.О.,
Кірик М.Ю.

6. Завершення  апробації
підручників  для  2  та  5
класів

м. Ужгород,
ЗІППО

упродовж року Турок К.Ю.

7. Початок  апробації
підручників  для  3  та  6
класів

м. Ужгород,
ЗІППО

упродовж року Турок К.Ю.

8. Проведення  апробації
підручників з природничо-
математичних  дисциплін
для  6  класу
загальноосвітніх
навчальних закладів

м. Ужгород,
ЗІППО

упродовж року Бокоч О.С.,
Глюдзик Г.Б.,
Петечук К.М.

9. Науковий  супровід
апробації  підручників  та
навчальних  посібників  для
дошкілля,  початкової,
основної та старшої школи,
позашкільної освіти

м. Ужгород,
ЗІППО

 упродовж року Ходанич Л.П., 
Рего Г.І., 
Лемак М.В.

10.  Апробації  підручників
для  3-х  класів
загальноосвітніх
навчальних  закладів  з
мовами  навчання
національних  меншин:
українська  мова,  угорська
мова  і  літературне
читання, румунська мова і
літературне читання)

м. Ужгород,
ЗІППО

упродовж року Сергійчук Ю.П.

11. Апробація  підручників
для  6  класів  (угорська,
румунська  мова  і
літературне  читання)
угорська  та  румунська
мова  і  література
(інтегрований курс)  для 6
класів

ЗНЗ  І  –  ІІІ  ст.
області з угорською
та  румунською
мовами навчання 
(відповідно  до
списку  шкіл,  які
братимуть  участь в
апробації)

упродовж року  Браун Є.Л.

12. Узагальнення  результатів
апробації  підручників  для
2-го  класу
загальноосвітніх
навчальних  закладів  з
мовами  навчання
національних  меншин
(українська мова, угорська
мова і читання, румунська
мова і читання)

м. Ужгород,
ЗІППО

травень Сергійчук Ю.П.

б) рецензування програм освітньої діяльності курсів підвищення 
кваліфікації, збірників, відгуки на автореферати тощо
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№
з/п

Назва Термін Відповідальний

1. Рецензування  методичних  та  наукових  видань
науково-педагогічних  працівників  ДВНЗ
,,Ужгородський  національний  університет”,
Мукачівського  державного  університету,
Закарпатського угорського інституту ім. Ф.Ракоці
ІІ,  Закарпатського  художнього  інституту,  ТОВ
,,Вищий навчальний заклад Східно-Європейський
слов’янський університет”, педагогів області

упродовж року  Науково-
педагогічні
працівники 
 

2. Написання  і  затвердження  відгуків  на
автореферати,  рецензії  на  дисертаційні
дослідження

упродовж року  Науково-
педагогічні
працівники 

2.  Розробка програм, посібників, рекомендацій, 
інструктивно-методичних листів, концепцій, положень тощо

№
з/п

Вид
розробки

Назва Відповідальні Термін

Методичний 
посібник

Методика підготовки до олімпіад 
з математики

Петечук В.М., 
Петечук К.М.,
Орос В.М., 
Сігетій І.П.

упродовж
року

Методичний 
посібник

Просте і складне – поруч Петечук В.М., 
Петечук К.М.,
Орос В.М., 
Сігетій І.П.

упродовж
року

Методичний 
посібник

Рекомендації щодо використання 
випускних робіт слухачів курсів 
підвищення кваліфікації вчителів 
математики у практичній 
діяльності

Петечук В.М., 
Петечук К.М.,
Орос В.М., 
Сігетій І.П.

упродовж
року

Методичний 
посібник

Використання ІКТ при викладанні
математики на поглибленому рівні

Петечук В.М., 
Петечук К.М.,
Орос В.М., 
Сігетій І.П.

упродовж
року

Методичні 
рекомендації

Розвиток творчих здібностей 
школярів на уроках математики 
(з досвіду роботи вчителя 
математики Мукачівської СЗОШ 
І – ІІІ ст. №16 Кушніренко Інни 
Юріївни)

Петечук К.М.,
Сігетій І.П.

упродовж
року

Методичні 
рекомендації

Вивчення математики в умовах 
профілізації школи (з досвіду 
роботи вчителя математики 
Іршавської гімназії Козенюк 
Руслани Василівни)

Петечук К.М.,
Сігетій І.П.

упродовж
року

Посібник Планіметрія Петечук В.М. упродовж
року

Методичний 
посібник

Використання офісних програм 
для створення текстових та 

Орос В.М., 
Хома Н.І., 

упродовж
року
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презентаційних робіт. Методичні 
рекомендації. Ч. 3.

Шаркадій І.В.

Навчально-
методичний 
посібник

Сто  задач  ужиткового  змісту  з
хімії

Голомб О.М. упродовж
року

Навчально-
методичний 
комплект 

Регіональна  програма,
методичний посібник ,,Закарпаття
– рідний край”

Глюдзик Г.Б.
(співавторство)

упродовж
року

Методичні 
рекомендації

Вчителям  економіки  щодо
викладання  курсу  за  вибором
,,Фінансова грамотність” в рамках
курсу економіка (10 – 11 класи)

Глюдзик Г.Б.
(укладач)

упродовж
року

Методичні 
рекомендації

Розвиток інтелектуально-творчих 
здібностей учнів шляхом 
використання нетрадиційних 
форм і методів роботи на уроках 
географії

Глюдзик Г.Б.
(співавторство)

упродовж
року

Методичний 
посібник

Використання мультимедійних 
засобів на уроках географії

Глюдзик Г.Б.
(співавторство)

упродовж
року

Методичний 
посібник

Компетентнісний  підхід  при
викладанні  шкільного  курсу
географії.  Методика  формування
екологічної  компетентності  учнів
на уроках географії

Глюдзик Г.Б.
(співавторство)

упродовж
року

Методичні 
рекомендації

Способи організації ігрової 
діяльності на уроках географії

Глюдзик Г.Б.
(співавторство)

2015 – 2016
рр.

Методичний 
посібник

Роль веб-квест технологій у 
розвитку особистості учнів при 
вивченні географії в школі

Глюдзик Г.Б.
(співавторство)

упродовж
року

Навчально-
методичний 
комплект 

Регіональна програма, 
методичний посібник 
,,Закарпаття. Географія рідного 
краю (6 – 9 класи) ”

Глюдзик Г.Б.
(співавторство)

2015 – 2016
рр.

Методичний 
посібник

Збірник  конспектів  логопедичних
занять з проблеми попередження,
корекції  порушень  читання  та
письма  у  дітей  дошкільного  та
молодшого шкільного віку

Гаяш О.В. 
(укладач)

упродовж
року

Навчально-
методичний 
посібник

Корекційно-розвивальна  робота  з
дітьми  з  особливостями
психофізичного розвитку

Гаяш О.В. упродовж
року

Методичні 
рекомендації

Співпраця фахівців інклюзивного
навчання як необхідна передумова
забезпечення  корекційної
спрямованості  педагогічної
роботи

Гаяш О.В. упродовж
року

Методичні 
рекомендації

Навчально-методичне
забезпечення  опанування
інтегрованого  курсу  навчання
грамоти  розумово  відсталими

Гаяш О.В. упродовж
року
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першокласниками  за  новою
програмою

Методичний 
посібник

Планування  навчального
матеріалу з навчання грамоти для
учнів 1 класу з інтелектуальними
порушеннями  за  новою
програмою

Гаяш О.В. упродовж
року

Методичні 
рекомендації 

Організація  інклюзивного
(інтегрованого),  індивідуального
навчання  дітей  з  особливими
освітніми  потребами  у
дошкільних  та  загальноосвітніх
навчальних  закладах  області  у
2015/2016 н.р. 

Гаяш О.В. 
(укладач) 

упродовж
року

Програма Інтегрований  курс  для  учнів  1
класу ,,Культура добросусідства”

Ходанич Л.П.,
Рего О.І.,
Кірик М.Ю.,
Гордуз Н.О.

упродовж
року

Програма Закарпатський віночок Романчак О.О. упродовж
року

Інформаційно-
довідковий 
збірник

 Інтелектуальна власність Росоха І.І. упродовж
року

Анотований 
каталог

Анотований  каталог  методичних
розробок педагогів Закарпаття

Росоха І.І. упродовж
року

Методичний 
комплект

Шкільний  ілюстративний
довідник найпоширеніших птахів
рідного  краю  (з  аудіо-
посібником ,,Хто це співає? ”) 

Бокоч О.С. 2015 – 
2016 рр.

Навчальний 
посібник

Шкільний кишеньковий довідник
з  герпетології  Закарпатського
регіону

Бокоч О.С. 2015 – 
2016 рр.

Робочий зошит ,,Я,  моя  сім’я,  мої  сусіди” для
учнів  1-го  класу  в  рамках
спеціального  інтегрованого
курсу ,,Культура добросусідства”

Кірик М.Ю.,
Гордуз Н.О

упродовж
року

Методичні 
рекомендації

,,Пізнаємо  рідний  край»  (збірка
конспектів  занять  для
ознайомлення  з  рідним
краєзнавством  для  дітей
дошкільного  віку  до  програми
,,Закарпатський віночок”)

Романчак О.О. упродовж
року

Комплект 
роздаткового 
матеріалу

,,Пізнаємо рідний край” для дітей
середнього дошкільного віку)

Романчак О.О. упродовж
року

Методичні 
рекомендації

Організація  навчально-виховного
процесу  у  початкових  класах
загальноосвітніх  навчальних
закладів області у 2015/2016 н.р.

Гордуз Н.О.,
Кірик М.Ю

упродовж
року

Навчально-
методичний 

Теорія  і  практика  соціально-
просвітницького тренінгу

Сивохоп Я.М. упродовж
року
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посібник 
Навчально-
методичний 
посібник 

Формування  здорового  способу
життя  в  умовах  діяльності
позашкільного  навчального
закладу

Сивохоп Я.М. упродовж
року

Навчальний 
посібник

Збірник  завдань  та  розв’язків  ІІ,
ІІІ  етапів  Всеукраїнських
учнівських олімпіад з хімії

Голомб О.М. І півріччя

Методичні 
рекомендації

Підготовка  учнів  до  участі  у
Всеукраїнських  олімпіадах  та
турнірах з хімії

Голомб О.М.
(укладач)

І півріччя

Навчально-
методичний 
посібник

Використання  ІКТ  у  галузі
,,Мистецтво”

Жабляк М.Д. 
(у співавторстві)

березень

Збірник
Педагогічні праці Августина 
Волошина 

Басараб М.М. березень

Навчально-
методичний 
посібник

Творча  педагогічна  діяльність
вчителів музичного мистецтва

Баяновська М.Р. березень

Підручник Українська  мова  для
загальноосвітніх  навчальних
закладів  з  навчанням  угорською
мовою:  підруч.  для  8  кл.
загальноосвіт.  навч.  закл.  /  
Т.  Гнаткович,  Є.  Борисова,  
К. Лавер

Гнаткович Т.Д. березень

Методичні 
рекомендації

Особливості  психологічного
консультування  в  практичній
діяльності психолога

Січка В.І. квітень

Методичний 
посібник

Національно-патріотичне
виховання як складова виховного
процесу в школі

Сивохоп В.І. квітень

Буклет Письменники Срібної Землі Ходанич П.М. квітень
Методичний 
посібник 

Література рідного краю 
(Закарпаття) у 5 – 11 класах

Ходанич П.М.
(у співавторстві)

травень

Навчально-
методичний 
посібник

Художня культура та образотворче
мистецтво

Ходанич П.М. травень

Інструктивно-
методичний лист

Організація  літнього
оздоровлення  дітей  в  умовах
таборів з денним перебуванням на
базі ЗОШ

Кузьма В.М. травень

Регіональна 
програма

Мистецтво Закарпаття (9 кл.) Баяновська М.Р.,
Ходанич П.М.,
Жабляк М.Д.

травень

Методичні 
рекомендації

Сучасні  підходи  до  вирішення
важковиховуваності  підлітків:
психологічний аспект

Шевчук В.В. вересень

Методичний Впровадження  АБІС  ІРБІС  в Турок К.Ю. серпень
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посібник роботу  шкільної  бібліотеки.
Перші кроки.

Календар Календар методиста на 2015/2016
н.р.

Лазар І.В.
серпень

Методичні 
рекомендації

Вивчення  художньо-естетичних
дисциплін  у  загальноосвітніх
навчальних закладах

Жабляк М.Д. серпень

Методичні 
рекомендації

Викладання  математики  в
загальноосвітніх  навчальних
закладах області у 2015/2016 н.р.

Петечук К.М. 
(укладач)

серпень

Методичні 
рекомендації

Викладання  фізики та  астрономії
в  загальноосвітніх  навчальних
закладах області у 2015/2016 н.р.

Гайналій Л.І. серпень

Методична 
серія ,,Учитель –
учителю”

Збірник завдань з фізики для 
учнів 7 класу 

Гайналій Л.І. серпень

Методичні 
рекомендації

На  допомогу  вчителю  фізики,  7
клас

Гайналій Л.І, 
Опачко М.І.

серпень

Збірник Сучасному вчителю біології
(Основні нормативні документи)

Бокоч О.С.
(укладач)

серпень

Методичні 
рекомендації

Викладання  біології  в
загальноосвітніх  навчальних
закладах області у 2015/2016 н.р.

Бокоч О.С.
(укладач)

серпень

Методичні 
рекомендації

Викладання  екології  в
загальноосвітніх  навчальних
закладах області у 2015/2016 н.р.

Бокоч О.С.
(укладач)

серпень

Методичні 
рекомендації

Викладання  географії  та
економіки  в  загальноосвітніх
навчальних  закладах  області  у
2015/2016 н.р.

Глюдзик Г.Б.
(укладач)

серпень

Методичні 
рекомендації

Викладання  хімії в
загальноосвітніх  навчальних
закладах області у 2015/2016 н.р.

Голомб О.М.
(укладач)

серпень

Методичні 
рекомендації

Викладання  інформатики  в
загальноосвітніх  навчальних
закладах області у 2015/2016 н.р.

Шаркадій І.В.
(укладач)

серпень

Методичні 
рекомендації

Викладання  трудового  навчання
(технологій)  та  креслення  в
загальноосвітніх  навчальних
закладах області у 2015/2016 н.р.

Тяскайло Г.І. 
(укладач)

серпень

Методичні 
рекомендації

Організація  навчально-виховного
процесу у позашкільних навчальних
закладах у 2015/2016 н.р.

Кузьма В.М. серпень

Методичні 
рекомендації

Викладання фізичної  культури та
предмета  ,,Захист  Вітчизни” в
загальноосвітніх  навчальних
закладах області у 2015/2016 н.р.

Дуб В.І.
 (укладач)

серпень

Методичні 
рекомендації

Вивчення  української  мови  у
школах  з  мовами  навчання
нацменшин у 2015/2016 н.р.

Гнаткович Т.Д.,
Опачко О.І. 

вересень

Методичні Робота  з  картографічними Глюдзик Г.Б. вересень
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рекомендації матеріалами на уроках географії (укладач)
Монографія Соціально-педагогічні  основи

становлення  молодіжного  руху  в
умовах  європеїзації  українського
суспільства 

Баяновська М.Р. листопад

Збірник статей Образотворче  мистецтво
Закарпаття

Ходанич П.М. листопад

Методичний 
посібник 

Практичний  психолог  в
освітньому закладі 

Лемак М.В. грудень

Методичний 
посібник 

Літературне  краєзнавство  у
початковій школі (1 – 4 класи)

Ходанич Л.П. грудень

Навчально-
методичний 
посібник

Історія мистецтва Закарпаття Баяновська М.Р.,
Ходанич П.М.,
Жабляк М.Д.

серпень

Методичний 
посібник

Проектні  технології  як  засіб
активізації  пізнавальної
діяльності учнів на уроках фізики

Гайналій Л.І.,
Хома Н.І.

грудень

Підручник Українська  мова  для
загальноосвітніх  навчальних
закладів  з  навчанням  угорською
мовою: підруч. для 6 кл. загально
освіт. навч. закл. / Т. Гнаткович, 
А. Лукач, Є. Борисова, К. Лавер

Гнаткович Т.Д. упродовж
року

Програма Румунська мова для 1 – 4 кл. для
класів, шкіл з українською мовою
навчання

Сергійчук Ю.П.
(співавторство)

упродовж
року

Програма ,,Румунська  мова” для  5  –  9
класів, шкіл з румунською мовою
навчання  для  вивчення  другої
іноземної мови

Сергійчук Ю.П.
(співавторство)

упродовж
року

Програма ,,Словацька  мова  1  –  4  класи”,
,,Словацька мова 5 – 9 класи” для
ЗНЗ  України,  де  словацька  мова
вивчається факультативно 

Сергійчук Ю.П.
(співавторство)

упродовж
року

Програма ,,Ромське  народознавство” –
факультативний  курс  для  учнів  
5 – 9 класів

Габода Б.В. 
(співавторство) 

упродовж
року

Методичний
посібник

Методика  викладання  угорської
мови у початкових класах 

Сергійчук Ю.П. упродовж
року

Збірник  ДПА для 4 класу ,,Угорська мова
та  читання”; ДПА  для  4  класу
,,Румунська  мова  та  читання;
ДПА для 4 класу ,,Словацька мова
та  читання;  ДПА  для  4  класу
,,Українська мова та читання”

Сергійчук Ю.П.
(співавторство)

упродовж
року

Збірник Збірник  диктантів  для  державної
підсумкової атестації зі словацької
мови  (9  кл.)  для  шкіл  зі
словацькою мовою навчання 

Сергійчук Ю.П.
(співавторство)

упродовж
року

Збірник  Збірник переказів для державної
підсумкової  атестації  з  угорської

Браун Є.Л. упродовж
року
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мови  (11  кл.)  для  шкіл  з
угорською мовою навчання 

Збірник Збірник  переказів  для  державної
підсумкової атестації зі словацької
мови  (11  кл.)  для  шкіл  зі
словацькою мовою навчання 

Сергійчук Ю.П.
(співавторство)

упродовж
року

Збірник Орієнтовні  тексти  для
діалогічного  й  монологічного
мовлення у 1 – 4 класах в школах
з  мовою  навчання  національних
меншин  (відповідно  до  нових
програм та підручників)

Сергійчук Ю.П.
(співавторство)

упродовж
року

Збірник Орієнтовні тексти  для аудіювання  у
2  –  4  класах  у  школах  з  мовою
навчання  національних  меншин
(відповідно  до  нових  програм та
підручників)

Сергійчук Ю.П.
(співавторство)

упродовж
року

Збірник Орієнтовні тексти для диктантів і
списувань у 2 – 4 класах у школах
з  мовою  навчання  національних
меншин” (відповідно  до  нових
програм та підручників)

Сергійчук Ю.П.
(співавторство)

упродовж
року

Навчально-
методичний
посібник

Діяльнісний підхід до здійснення
духовних вправ

Баяновська М.Р. упродовж
року

3. Формування інформаційної бази даних про наукову діяльність закладу

№
з/п

Назва Термін Відповідальний

1. Дані  наукових  розробок  (підручників,
навчальних  програм,  монографій,  навчально-
методичних посібників)  науково-педагогічних
працівників інституту

упродовж року Басараб М.М.

2. Дані  науково-методичного  супроводу
дослідно-експериментальної  роботи
всеукраїнського та регіонального рівнів

упродовж року Меленевич І.М.

3. Дані  науково-методичних  конференцій,
семінарів  з  питань  забезпечення  навчально-
виховного процесу

упродовж року Басараб М.М.

4. Дані  наукових  та  науково-популярних  статей
науково-педагогічних  працівників  інституту на
електронних носіях 

упродовж року Поп І.П.

39



V. Науково-методична діяльність

1. Форми організації науково-методичної роботи

№
з/п

Назва Термін Відповідальний

1. Науково-методичний  супровід  організації
семінарів, семінарів-практикумів, педагогічних
читань,  науково-практичних  конференцій,
виставок

упродовж року Науково-
педагогічні 
працівники кафедр 
за напрямами

2. Надання  науково-методичної  допомоги  з
питань  виявлення,  вивчення,  узагальнення  та
поширення передового педагогічного досвіду 

упродовж року Науково-
педагогічні 
працівники кафедр 
і методисти 
інституту

3. Організація  проблемно-тематичних  курсів  з
питань  використання  ІКТ  у  навчальному
процесі

згідно з план-
графіком курсів

Завідувачі кафедр і 
керівники курсів

4. Підготовка  методичних  рекомендацій  щодо
організації  навчального  процесу  в  умовах
профілізації

упродовж року Методисти 
інституту

5. Застосування  інтерактивних  технологій  щодо
вироблення управлінських рішень керівниками
навчальних закладів області

упродовж року
під час

проведення
курсів

підвищення
кваліфікації

Качур Б.М., 
Лазар І.В.

6. Науково-методичний  супровід  впровадження
нових освітніх моделей і технологій у навчально-
виховний процес

упродовж року Науково-
педагогічні і 
педагогічні 
працівники 
інституту

7. Забезпечення  стажування  та  консультування
науково-педагогічних  та  педагогічних
працівників області на базі ЗІППО

упродовж року Науково-
педагогічні і 
педагогічні 
працівники 
інституту

8. Участь  у  засіданні  Державної  екзаменаційної
комісії  в  ДВНЗ  ,,Ужгородський  національний
університет” у галузі знань: 0203 – Гуманітарні
науки,  напряму  підготовки:  6.020303.
Філологія.  Мова  і  література,  кваліфікація:
Бакалавр філології. Мова і література

травень –
червень

Баяновська М.Р.

9. Здійснення наукового супроводу інструктивно-
методичної наради та обласного семінару 
методистів рай(міськ) відділів освіти зі 
словесності 

серпень, жовтень Ходанич Л.П.

10.  Здійснення наукового супроводу обласного 
семінару методистів рай(міськ) відділів освіти 
з дошкілля

жовтень Рего Г.І.

40



11. Здійснення науково-методичного супроводу 
Школи молодого методиста

упродовж року Палько Т.В.,
Ходанич Л.П.

12. Здійснення наукового супроводу обласного 
семінару методистів рай(міськ) відділів освіти з 
інклюзивної освіти

упродовж року Лемак М.В.

13. Здійснення наукового супроводу обласного 
семінару методистів рай(міськ) відділів освіти з 
психології та соціальної роботи

упродовж року Лемак М.В.

2. Школи фахової майстерності, школи молодого педагога, 
 обласні школи методиста, школи методистів-кореспондентів, 
 школи молодого керівника, творчі майстерні, лабораторії тощо

№
з/п

Назва Термін Відповідальний

1. Школа учителя 1 класу:

Свалявський район

13 травня

Гордуз Н.О.,
Кірик М.Ю.м. Мукачево, Мукачівський район 14 травня

Перечинський район 15 травня

Великоберезнянський район 16 травня

Рахівський район 14 серпня
Тячівський район 15 серпня

м. Хуст, Хустський район 18 серпня
Іршавський район 20 серпня

м. Чоп, Ужгородський район 3 червня

м. Ужгород 4 червня

Воловецький район 10 червня

Міжгірський район 11 червня

м. Берегово, Берегівський район 17 червня
Виноградівський район 18 червня

2. Школа учителя 2 класу:

Свалявський район

13 травня Гордуз Н.О.,
Кірик М.Ю.

м. Мукачево, Мукачівський район 14 травня
Перечинський район 15 травня

Великоберезнянський район 16 травня

Рахівський район 14 серпня

Тячівський район 15 серпня

м. Хуст, Хустський район 18 серпня
Іршавський район 20 серпня
м. Чоп, Ужгородський район 3 червня

м. Ужгород 4 червня
Воловецький район 10 червня
Міжгірський район 11 червня
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м. Берегово, Берегівський район 17 червня
Виноградівський район 18 червня

3. Школа учителя 3 класу:

Свалявський район

13 травня Гордуз Н.О.,
Кірик М.Ю.

м. Мукачево, Мукачівський район 14 травня

Перечинський район 15 травня
Великоберезнянський район 16 травня
Рахівський район 14 серпня
Тячівський район 15 серпня
м. Хуст, Хустський район 18 серпня

Іршавський район 20 серпня

м. Чоп Ужгородський район 3 червня

м. Ужгород 4 червня
Воловецький район 10 червня
Міжгірський район 11 червня
м. Берегово, Берегівський район 17 червня
Виноградівський район 18 червня

4. Школа учителя 4 класу:

Свалявський район 13 травня

Гордуз Н.О.,
Кірик М.Ю.

м. Мукачево, Мукачівський район 14 травня
Перечинський район 15 травня
Великоберезнянський район 16 травня
Рахівський район 14 серпня
Тячівський район 15 серпня
м. Хуст, Хустський район 18 серпня
Іршавський район 20 серпня
м. Чоп, Ужгородський район 3 червня
м. Ужгород 4 червня
Воловецький район 10 червня
Міжгірський район 11 червня
м. Берегово, Берегівський район 17 червня
Виноградівський район 18 червня

5. Школа молодого методиста ДНЗ
,,Сучасні  підходи  до  організації
методичної роботи в районі(місті)”

січень Романчак О.О.

6. Школа  музичного  керівника  ДНЗ
,,Упровадження  ІКТ  у  формування
музично-естетичного сприйняття”

Лютий,
НВК ,,Пролісок”,

м. Ужгород

Баяновська М.Р.,
Жабляк М.Д.,
Романчак О.О.

7. Засідання обласної школи методистів, які
відповідають за діяльність психологічної
служби  ,,Актуальні  напрями  та  зміст
діяльності  психологічної  служби  в
умовах  сучасної  соціально-політичної
ситуації в Україні”

18 лютого Шевчук В.В., 
Січка В.І., 
Бабинець Б.В.

8. Презентація  педагогічного досвіду щодо березень, Голомб О.М.
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упровадження  інформаційно-
комунікаційних  технологій  в  роботу
вчителя хімії за участі авторів авторської
творчої  майстерні  Мелеганич  О.Д.,
Томищ М.В., Федак Н.В. 

жовтень

9. Школа  інструктора  з  фізичної  культури
ДНЗ  ,,Впровадження
здоров’язбережувальних  технологій  в
навчально-виховний процес”

березень Романчак О.О.

10. Засідання  обласної  школи  методиста
,,Науково-методичний  супровід
упровадження  Державного  стандарту
початкової загальної освіти”

квітень Гордуз Н.О.

11. Засідання  обласної  школи  молодого
методиста  ,,Ведення  ділової
документації  як  необхідна  складова
роботи методиста”

травень Палько Т.В.,
Лазар І.В.

12. Школа  педагогічної  майстерності
,,Самоосвіта  як  основа  підвищення
професійно-фахової  компетентності
вчителя трудового навчання”

м. Берегово та
Берегівський район,

м. Хуст 
та Хустський район,

вересень,
І декада

Тяскайло Г.І.

13. Школа  педагога  індивідуального
навчання  ,,Особливості  планування  та
організації  індивідуального  навчання  з
дитиною  з  особливими  освітніми
потребами”

вересень,
Виноградівський

район,
Тячівський район

Гаяш О.В.

14. Школа  педагогічної  фахової
майстерності  методистів  позашкільних
навчальних  закладів  ,,Вплив  діяльності
методичної  служби  позашкільних
навчальних  закладів  на  неперервне
підвищення  кваліфікації  педагогічно-
методичних праціників”

м. Мукачево,
Тячівський район,

вересень,
жовтень

Кузьма В.М.

15. Особливості організації рухового режиму
в ДНЗ

жовтень Романчак О.О.

16. Обласна  Школа  педагогічної
майстерності  –  ,,Конкурс  ,,Учитель
року” – грані педагогічної творчості”

жовтень Райхель Г.Є.

17. Шляхи  виявлення  і  розвиток  музичної
обдарованості дітей дошкільного віку

листопад,
ДНЗ №20, 
м. Ужгород

Романчак О.О.

18. Навчальні курси ,,Сходинки до 
інформатики”

упродовж року Орос В.М.,
Гордуз Н.О.
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3. Науково-методичний супровід роботи з керівними кадрами 

№
з/п

Назва Термін Відповідальний

Круглий  стіл  ,,Управління  дошкільним
навчальним  закладом.  Керівництво
навчально-виховним процесом”

квітень Рего Г.І.,
Романчак О.О.

Семінар-практикум ,,Підвищення фахової
майстерності  завідувачів  ДНЗ  з
впровадження ІК-технологій”

листопад Рего Г.І.,
Романчак О.О.

4. Науково-методичний супровід проведення конкурсів 
фахової майстерності педагогічних працівників тощо

№
з/п

Назва заходу
Місце

проведення
Термін Відповідальний

Всеукраїнський  конкурс
,,Учитель року – 2015”

м. Ужгород,
ЗІППО

січень Палько Т.В.,
Петечук В.М.,
Райхель Г.Є.

Проведення  індивідуальних
консультацій з методистами та
учителями  з  питань
методичного  супроводу
організації  та  проведення
науково-дослідницької роботи в
межах  підготовки  до
Всеукраїнських  учнівських
олімпіад

м. Ужгород,
ЗІППО

вересень –
жовтень

Петечук В.М.,
Райхель Г.Є.,
методисти 
інституту

Організаційно-методичний
супровід  Всеукраїнського
конкурсу  ,,Класний  керівник
року”

м. Ужгород,
ЗІППО

вересень –
грудень

Сивохоп В.І.

Круглий  стіл  ,,Від  знань  до
майстерності  молодого
вчителя”

м. Хуст, 
ЗОШ І – ІІ ст. № 6

жовтень Сергійчук Ю.П.

Науково-методичний  супровід
обласного  конкурсу  ,,Учитель
року”

м. Ужгород,
ЗІППО

упродовж
року

Петечук В.М.,
Райхель Г.Є.

Узагальнення  та  поширення
досвіду  роботи  фіналістів
обласного  етапу
Всеукраїнського  конкурсу
,,Учитель року”

м. Ужгород,
ЗІППО

упродовж
року

Науково-
педагогічні і 
педагогічні 
працівники 
інституту

Діяльність  консультаційного
центру  з  літературної
творчості  школярів  та
вчителів-початківців

м. Ужгород,
ЗІППО

упродовж
року

Ходанич Л.П.
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Організація  й  участь  у
презентаціях та інших творчих
імпрезах  учнівської  та
вчительської молоді

м. Ужгород,
ЗІППО

упродовж
року

Ходанич Л.П.

Організація  літературної
творчості  учнівської  та
учительської  молоді  в
газеті  ,,Слово  вчителя” і
журналі ,,Освіта Закарпаття”

м. Ужгород,
ЗІППО

упродовж
року

Ходанич Л.П.

Науково-методичний  супровід
обласної  школи  педагогічної
майстерності  –  ,,Конкурс
,,Учитель  року” –  грані
педагогічної творчості”

м. Ужгород,
ЗІППО

упродовж
року

Ходанич Л.П.,
Райхель Г.Є.

Всеукраїнський  огляд-конкурс
на  кращий  стан  фізичного
виховання в закладах освіти 

м. Ужгород,
ЗІППО

упродовж
року

Дуб В.І.

Всеукраїнський  конкурс  
веб-сайтів  позашкільних
навчальних закладів

м. Ужгород,
ЗІППО

упродовж
року

Кузьма В.М.

Всеукраїнський  конкурс
працівників  позашкільних
навчальних закладів ,,Джерело
творчості”

м. Ужгород,
ЗІППО

упродовж
року

Тяскайло Г.І.,
Кузьма В.М.

Всеукраїнський  конкурс  на
кращий  інноваційний  урок
фізичної  культури  та  кращий
урок  фізичної  культури  з
елементами футболу

м. Ужгород,
ЗІППО

упродовж
року

 Дуб В.І.

Соціальні футбольні фестивалі
,,Відкриті уроки футболу”

м. Ужгород,
ЗІППО

упродовж
року

Дуб В.І.

Узагальнення  та  поширення
досвіду  роботи  фіналістів
обласного  етапу
Всеукраїнського  конкурсу
,,Учитель року”

м. Ужгород,
ЗІППО

упродовж
року

Науково-
педагогічні і 
педагогічні 
працівники 
інституту

Науково-методичний  супровід
обласної  школи  педагогічної
майстерності  –  ,,Конкурс
,,Учитель  року” –  грані
педагогічної творчості”

м. Ужгород,
ЗІППО

упродовж
року

Орос В.М.,
Ходанич Л.П.,
Баяновська М.Р.,
Райхель Г.Є.,
Жабляк М.Д.,
Шимон Ю.Ю.

Школа педагогічної 
майстерності керівників 
методоб’єднань з 
образотворчого мистецтва 
,,Формування духовно-
естетичного середовища 
засобами образотворчого 
мистецтва”

м. Ужгород,
ЗІППО

упродовж
року

Баяновська М.Р.,
Ходанич П.М.,
Жабляк М.Д.
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Школа педагогічної 
майстерності керівників 
методоб’єднань з музичного 
мистецтва і музичних 
керівників ДНЗ ,,Формування 
духовного начала та емоційної
культури особистості 
виховним потенціалом 
музичного мистецтва в ДНЗ та
ЗНЗ”

м. Ужгород,
ЗІППО

упродовж
року

Баяновська М.Р.,
Жабляк М.Д.,
Романчак О.О.

Школа педагогічної 
майстерності керівників 
методоб’єднань з художньої 
культури ,,Духовне збагачення
особистості крізь  призму 
художньої культури”

м. Ужгород,
ЗІППО

упродовж
року

Баяновська М.Р.,
Ходанич П.М.,
Жабляк М.Д.

5. Науково-методичний супровід роботи з обдарованими дітьми

№
з/п

Назва заходу Місце
проведення

Термін Відповідальний

1. Науково-методичний  супровід
ІІІ  етапу  Всеукраїнських
учнівських олімпіад

м. Ужгород,
ЗІППО

січень,
лютий

Палько Т.В.,
Петечук В.М.,
Райхель Г.Є.,
методисти 
інституту

2. Проведення  індивідуальних
консультацій з методистами та
учителями  румунської  мови  і
літератури  із  питань
організації  та  проведення
науково-дослідницької  роботи
в  межах  підготовки  до
відкритого  туру  олімпіади  з
румунської  мови  та
літератури, яка проходить у м.
Чернівці  в  рамках  ІІІ  етапу
Всеукраїнської  учнівської
олімпіади з румунської мови і
літератури  (румунської  і
світової)

м. Ужгород,
ЗІППО

січень,
лютий

 Сергійчук Ю.П.

3. Відбірково-тренувальні  збори
переможців  ІІІ  етапу
учнівських  олімпіад  з
навчальних предметів

м. Ужгород,
ЗІППО

лютий Петечук В.М.,
Райхель Г.Є.

4. Науково-методичний  супровід
ІІІ  етапу  Міжнародного
мовно-літературного  конкурсу
учнівської  та  студентської
молоді ім. Т.Г. Шевченка

м. Ужгород,
ЗІППО

січень Гнаткович Т.Д.,
Ходанич Л.П.
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5. ХV  Міжнародний  конкурс  з
української  мови  
ім. П. Яцика

м. Ужгород,
ЗІППО

січень,
листопад,
грудень

Ходанич Л.П.,
Гнаткович Т.Д.,
Опачко О.І.

6. Всеукраїнський  конкурс
учнівської  творчості  під
гаслом  ,,Об’єднаймося  ж,
брати мої!”

м. Ужгород,
ЗІППО

лютий,
листопад,
грудень

Баяновська М.Р.,
Ходанич Л.П.,
Шимон Ю.Ю.,
Опачко О.І.

7. V  Міжнародний  мовно-
літературний  конкурс
учнівської  та  студентської
молоді імені Тараса Шевченка

м. Ужгород,
ЗІППО

лютий,
жовтень,
листопад

Гнаткович Т.Д.,
Опачко О.І.

8. Участь  в  обласному  конкурсі
читання  художніх  текстів
угорською  мовою  імені
Ференца Казінці

Великодобронська
ЗОШ І – ІІІ ст.

Ужгородського 
району

лютий Браун Є.Л.

9. Участь  у  VІ  Всеукраїнській
українознавчій  грі
,,Соняшник”

м. Ужгород,
ЗІППО

березень Гнаткович Т.Д.,
Опачко О.І.

10. Методичний  аукціон  ,,Мала
академія  наук  у
позашкільному  освітньому
просторі  як  основа  розвитку
креативності підлітків”

Закарпатський
центр науково-

технічної
творчості

учнівської молоді

березень Тяскайло Г.І.,
Кузьма В.М.

11. Участь  в  обласному  конкурсі
на  краще  декламування
віршів,  присвяченому  Дню
угорської поезії 

Батьовська 
ЗОШ І – ІІІ ст.
Берегівського 

р-ну

квітень Браун Є.Л.

12. Участь в обласному конкурсі
з угорської мови ім. Жігмонда
Шімоні

м. Ужгород,
ДВНЗ ,,УжНУ”

травень Браун Є.Л.

13. Обласний  етап  щорічного
Всеукраїнського  фестивалю-
конкурсу  ,,Молодь  обирає
здоров’я”

м. Ужгород,
ЗІППО

травень Сивохоп Я.М.

14. Конкурс  дитячих  малюнків
,,Моє  здоров’я  –  моє
майбутнє”

м. Ужгород,
ЗІППО

травень Сивохоп Я.М.

15. Розробка  олімпіадних  завдань
ІІ  і  ІІІ  етапів  Всеукраїнських
учнівських  олімпіад  з
угорської мови і літератури та
з  румунської  мови  і
літератури: 
 -  розробка  критеріїв
оцінювання учнівських робіт;
-  формування  команди  для
участі  у  відкритому  турі
учнівських  олімпіад  з
румунської мови і літератури 

м. Ужгород,
ЗІППО

вересень
грудень

 

Браун. Є.Л., 
Сергійчук Ю.П.

16. Літня  школа  ,,Левеня” для
обдарованих учнів

м. Львів жовтень Гайналій Л.І.
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17. Участь  у  фінальному  етапі
Всеукраїнського  турніру
математичних боїв

за місцем
проведення 

жовтень Сігетій І.П. 

18. Міжнародний  конкурс  з
інформатики  та  комп’ютерної
вправності ,,Бобер”

м. Ужгород,
ЗІППО

жовтень –
листопад

Шаркадій І.В.

19. Міжнародний  математичний
конкурс ,,Кенгуру”

м. Ужгород,
ЗІППО

упродовж
року

Петечук В.М.,
Петечук К.М.

20. Всеукраїнський  фізичний
конкурс ,,Левеня”

м. Ужгород,
ЗІППО

упродовж
року

Гайналій Л.І.

21. Всеукраїнський  конкурс  з
природничих  дисциплін
,,Колосок”

м. Ужгород,
ЗІППО

упродовж
року

Гордуз Н.О.

22. Конкурс-змагання  ,,У  світі
казок  народів  світу”,
,,Подорож у світ математики”

школи з мовами
навчання

національних
меншин 

упродовж
року

Сергійчук Ю.П.

23. Участь у роботі журі ІV етапу
Всеукраїнських  олімпіад
школярів  з  природничо-
математичних  дисциплін  (за
запрошенням)

згідно з планом
роботи МОН

упродовж
року

Науково-
педагогічні
працівники

24. Участь у роботі журі ІII етапу
Всеукраїнського  конкурсу
робіт  учнів  –  членів  Малої
академії наук 

згідно з планом
роботи МАН

упродовж
року

Науково-
педагогічні
працівники

6. Науково-методичний супровід виховної роботи

№
з/п

Назва Термін Відповідальний

Розроблення  критеріїв  оцінювання  робіт  на  
ІІІ  етап  Всеукраїнського  конкурсу  ,,Класний
керівник року”

вересень –
жовтень

Сивохоп В.І.

Методичний  супровід  національно-
патріотичного  виховання  учнів  1  –  4  класів
класів  загальноосвітніх  навчальних  закладів,
шкіл-інтернатів області

упродовж року Гаяш О.В. 

Консультування  учителів  та  учнів  –
початкуючих літераторів

упродовж року Ходанич Л.П.

Консультування учителів суспільно-
гуманітарних та етико-естетичних дисциплін 
щодо впровадження інноваційних технологій 
виховання в педагогічний процес

упродовж року Баяновська М.Р. 

Психологічне консультування вчителів з 
проблем виховання

упродовж року Лемак М.В.

Психологічний супровід  організації  виховного
процесу в навчальних закладах

упродовж року Шевчук В.В.

Консультування з  актуальних питань  виховної
роботи  через  on-line  довідник  класного
керівника

упродовж року Сивохоп В.І.
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Організаційно-методичний  супровід
Всеукраїнського конкурсу ,,Класний керівник”

упродовж року Сивохоп В.І.

Організація  навчально-виховного  процесу  в
позашкільних навчальних закладах 

упродовж року Кузьма В.М.

Учнівське самоврядування як складова системи
державно-громадського  управління
позашкільним навчальним закладом.

упродовж року Кузьма В.М.

Створення  банку  даних  досвіду  роботи
загальноосвітніх  навчальних  закладів  з
національно-патріотичного виховання дітей  та
учнівської  молоді,  який  схвалений  для
впровадження  на  районному  та  обласному
рівнях

упродовж року Сивохоп В.І.,
Тяскайло Г.І.

7. Науково-методичний  супровід  інклюзивної  освіти  та  діяльності
інтернатних закладів освіти

№
з/п

Назва Термін Відповідальний

Здійснення  наукового  супроводу  обласного
науково-практичного  семінару  з  інклюзивної
освіти

січень Рего Г.І., 
Лемак М.В.

Методичний  супровід  реалізації  оновленого
змісту  освіти  дітей  з  особливими  потребами:
початкова ланка

січень – травень,
вересень –

грудень

Гаяш О.В. 

Вивчення досвіду роботи колективу ДНЗ № 2,
20,  39  комбінованого  типу  з  питання
,,Соціальна  адаптація  дітей  з  особливими
освітніми потребами до адаптації у школі”

березень Гаяш О.В., 
Романчак О.О.

Формування інноваційного освітнього простору в
регіоні: розробка та упровадження нових освітніх
моделей  і  технологій,  координація  інноваційної
діяльності в дошкільних навчальних закладах та
школі І ступеня

упродовж року Гордуз Н.О.,
Кірик М.Ю.,
Романчак О.О.,
Гаяш О.В.

Здійснення  наукового  супроводу  вивчення,
узагальнення  та  поширення  перспективного
педагогічного  досвіду вихователів  інтернатних
закладів освіти

 
упродовж року

Лемак М.В.

8. Науково-методичний супровід дошкільної освіти

№
з/п

Назва Термін Відповідальний

1. Узагальнення  матеріалів  обласного  туру
Всеукраїнського  фестивалю  професійної
майстерності вихователів ДНЗ

січень –
березень

Рего Г.І.,
Романчак О.О.

2. Підготовка  і  видання  регіональної  програми
,,Культура  добросусідства” для  дошкільних
закладів Закарпаття

вересень –
грудень

Рего Г.І.,
Романчак О.О.

3. Підготовка до видання ,,Розвиток мовленнєвої грудень Рего Г.І.
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компетенції  дошкільника  в  закладах  з
угорською  мовою  навчання:  методичний
посібник для вихователя”

4. Психолого-педагогічний  супровід  підготовки
вихованців  старших  груп  ДНЗ  до  навчання  в
школі

грудень Шевчук В.В., 
Лемак М.В.

5. Науково-методичний супровід постійнодіючого
семінару ,,Проблеми дошкільної освіти”

упродовж року Рего Г.І.,
Романчак О.О.

9. Науково-методичний  супровід  підвищення  кваліфікації  педагогічних
кадрів 

№
з/п

Назва Термін Відповідальний

1.  Проведення  лекцій,  семінарських  і
практичних  заняття  у  відповідності  до
навчальних-тематичних  планів  курсів
підвищення кваліфікацій педагогічних кадрів

упродовж року Науково-
педагогічні і 
педагогічні 
працівники 
інституту

2.  Консультування педагогів з питань виконання
випускних робіт 

упродовж року Науково-
педагогічні і 
педагогічні 
працівники 
інституту

3. Здійснення  науково-методичного
консультування  та  надання  методичної
допомоги  вчителям  під  час  педагогічної
практики, відкритих занять у ДНЗ та ЗНЗ

упродовж року Науково-
педагогічні і 
педагогічні 
працівники 
інституту

4. Науково-методичний  супровід  обласного
конкурсу працівників позашкільної освіти

упродовж року Басараб М.М.

5. Оновлення змісту лекцій та практичних занять
курсів підвищення кваліфікації

грудень Науково-
педагогічні і 
педагогічні 
працівники 
інституту

6. Підготовка  і  затвердження  на  засіданнях
кафедр робочих програм викладачів 

грудень Науково-
педагогічні і 
педагогічні 
працівники 
інституту

7. Науково-методичний  супровід  питання
національно-патріотичного виховання дітей та
учнівської  молоді  вчителів  предмета  ,,Захист
Вітчизни”

упродовж року Басараб М.М.,
Тяскайло Г.І.,
Дуб В.І.

8. Співпраця  науково-педагогічних  і
педагогічних  працівників  інституту  з  питань
виявлення,  вивчення  й  узагальнення
перспективного педагогічного досвіду

упродовж року Науково-
педагогічні і 
педагогічні 
працівники 
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інституту
9. Науково-методичний  супровід  проекту

,,Європа в школі”
упродовж року Іваць О.М.,

Герцог Ю.В.
10. Участь у проведенні та обговоренні відкритих

занять викладачів і методистів інституту
упродовж року Науково-

педагогічні 
працівники

VІ. Навчально-методична діяльність

1. План-графік  здійснення  підвищення  кваліфікації  та  комплексної
освітньої підготовки педагогічних працівників

№
з/п

Дата і місце
проведення

курсів
Категорії слухачів

Кількість
груп

Відповідальний
(керівник)

 СІЧЕНЬ
1 12.01-06.02 Заступники директорів шкіл з 

навчально-виховної роботи
2 Лазар І.В.

2 12.01-30.01 Учителі музичного мистецтва 1 Жабляк М.Д.
3 -//- Учителі курсу ,,Захист Вітчизни” 1 Дуб В.І.
4 -//- Вихователі ГПД 2 Гаяш О.В.
5 -//- Керівники гуртків ПНЗ 2 Кузьма В.М.
6 -//- Шкільні бібліотекарі 1 Турок К.Ю.
7 -//-

м. Мукачево,
Мукачівський

район

Вихователі ДНЗ 3 Романчак О.О.

8 -//-
Тячівський

район

Учителі початкових класів 4 Кірик М.Ю.,
Гордуз Н.О.

Всього груп 16
10 26.01-30.01

Виноградівський
район

Навчання посадових осіб з 
охорони праці

2 Тяскайло Г.І.

ОЧНО-ЗАОЧНІ КУРСИ
16, 17, 19-23 січня – настановча 
сесія
26-31 січня – коригуюча сесія
9-14 лютого – підсумкова сесія

1  Учителі української мови та 
літератури

3 Гнаткович Т.Д.,
Опачко О.І.

2 Учителі світової літератури, 
російської мови

2 Гнаткович Т.Д., 
Опачко О.І.

3 Учителі історії, правознавства 2 Шимон Ю.Ю.
4 Учителі англійської мови 1 Тріфан М.С.
5 Учителі німецької мови 1 Буксар І.О.
6 Учителі математики 2 Петечук К.М.
7 Учителі фізики та астрономії 1 Гайналій Л.І.
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8 Учителі біології, екології 1 Бокоч О.С.
9 Учителі хімії 1 Голомб О.М.

10 Учителі фізичної культури 1 Дуб В.І.
 Всього груп 15

ЛЮТИЙ
1 09.02-06.03 Директори шкіл  2 Лазар І.В.
2 -//- Заступники директорів шкіл з 

виховної роботи
1 Сивохоп В.І.

3 09.02-27.02 Практичні психологи 1 Шевчук В.В. 
4 -//- Учителі угорської мови та 

літератури
1 Браун Є.Л.

5 -//- Учителі образотворчого мистецтва,
художньої літератури

1 Жабляк М.Д.

6 -//- Учителі фізичної культури 1 Дуб В.І.
7 -//- Учителі трудового навчання 

(технології) та креслення
2 Тяскайло Г.І.

8 -//- Вихователі ЗОШ-інтернатів 1 Гаяш О.В.
9 -//- Учителі початкових класів 4 Кірик М.Ю., 

Гордуз Н.О.
10 -//- Вихователі ДНЗ 2 Романчак О.О.
11 -//- Учителів початкових шкіл з 

мовами навчання національних 
меншин

1 Сергійчук Ю.П.

Всього груп  17
ТРЕНУВАЛЬНІ ЗБОРИ

 02 – 07 лютого - інформаційних технологій Шаркадій І.В.
 16 – 21 лютого - української мови і 

літератури 
- німецької мови 
- французької мови 
- історії 
- фізики
- екології
- географії
- інформатики
- румунської мови і 

літератури

Гнаткович Т.Д.,
Опачко О.І.
Буксар І.О.
Рацюк О.І.
Шимон Ю.Ю.
Гайналій Л.І.
Бокоч О.С.
Глюдзик Г.Б.
Шаркадій І.В.
Сергійчук Ю.П.

 23 – 28 лютого - російської мови і 
літератури 

- англійської мови
- математики 
- астрономії
- біології 
- хімії
- економіки
- угорської мови і літератури

Гнаткович Т.Д.,
Опачко О.І.
Тріфан М.С.
Петечук К.М.
Гайналій Л.І.
Бокоч О.С.
Голомб О.М.
Глюдзик Г.Б.
Браун Є.Л.

БЕРЕЗЕНЬ
1 10.03-03.04 Заступники директорів шкіл з 

навчально-виховної роботи
2 Лазар І.В.

2 02.03-20.03 Педагоги-організатори 1 Сивохоп В.І.
3 -//- Учителі історії, правознавства 1 Шимон Ю.Ю.
4 -//- Учителі математики 1 Петечук К.М.
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5 -//- Учителі фізики та астрономії 1 Гайналій Л.І.
6 -//- Учителі біології, екології 1 Бокоч О.С.
7 -//- Учителі хімії 1 Голомб О.М.
8 -//- Учителі географії та основ 

економіки
1 Глюдзик Г.Б.

9 -//- Учителі  української  мови  та
літератури

2 Гнаткович Т.Д.,
Опачко О.І.

10 -//- Учителі англійської мови 1 Тріфан М.С.

-//- Учителі початкових класів 4 Кірик М.Ю.,
Гордуз Н.О.

11 -//- Вихователі ДНЗ  2 Романчак О.О.
 Всього груп  18

12 23.03-27.03 Навчання за програмою ,,Рівний –
рівному”

1 Сивохоп Я.М.

13 30.03-03.04 Навчання за програмою ,,Я – моє 
здоров’я – моє життя”

1 Сивохоп Я.М.

14 02.03-06.03
 м. Хуст

Навчання посадових осіб з 
охорони праці

2 Тяскайло Г.І.

15 16.03-20.03
 Берегівський

район

Навчання посадових осіб з 
охорони праці

1 Тяскайло Г.І.

16 30.03-03.04
 Перечинський

район

Навчання посадових осіб з 
охорони праці

1 Тяскайло Г.І.

КВІТЕНЬ
1 06.04-30.04 Директори шкіл  1 Лазар І.В.
2 -//- Заступники директорів шкіл з 

виховної роботи
1 Сивохоп В.І.

3 06.04-24.04 Учителі географії та основ 
економіки

1 Глюдзик Г.Б.

4 -//- Учителі інформатики 1 Шаркадій І.В.
5 -//- Учителі англійської мови 1 Тріфан М.С.
6 -//- Учителі фізичної культури 1 Дуб В.І.
7 Шкільні бібліотекарі 1 Турок К.Ю.
8 -//-

 
Учителі початкових класів 2 Кірик М.Ю.,

Гордуз Н.О.
9 -//- Завідувачі ДНЗ 2 Романчак О.О.

Всього груп  11
10 14.04-18.04

 Мукачівський
район

Навчання посадових осіб з 
охорони праці

2 Тяскайло Г.І.

11 20.04-24.04
 Тячівський

район

Навчання посадових осіб з 
охорони праці

2 Тяскайло Г.І.

ТРАВЕНЬ
1 04.05-22.05 Учителі математики 1 Петечук К.М.
2 -//- Учителі англійської мови 1 Тріфан М.С.
3 -//- Учителі німецької мови 1 Буксар І.О.
4 -//- Учителі історії, правознавства 1 Шимон Ю.Ю.
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5 -//- Вихователі ДНЗ 2 Романчак О.О.
6 -//- Практичні психологи 1 Шевчук В.В.
7 -//-

Берегівський
район

Вихователі ЗОШ-інтернатів 1 Гаяш О.В.

Всього груп  8
8 04.05-08.05

Виноградівський
район

Навчання посадових осіб з 
охорони праці

1 Тяскайло Г.І.

ЧЕРВЕНЬ
1  01.06-19.06 Учителі математики 1 Петечук К.М.
2 -//- Учителі біології, екології 1 Бокоч О.С.
3 -//- Учителі української мови та 

літератури
2 Гнаткович Т.Д., 

Опачко О.І.
4 -//- Учителі основ здоров’я 1 Сивохоп Я.М.
5 -//- Керівники гуртків ПНЗ 1 Кузьма В.М.
6 -//- Учителі початкових класів  4 Кірик М.Ю.,

Гордуз Н.О.
 7 -//- Вихователі ГПД 2  Гаяш О.В.

8 -//- Вихователі ДНЗ 2 Романчак О.О.
9 -//-

Берегівський
район

Учителі початкових класів шкіл з 
угорською мовою навчання

2 Сергійчук Ю.П.

Всього груп  16
10 22.06-26.06 Навчання за програмою 

,,Дорослішай на здоров’я”
1 Сивохоп Я.М.

СЕРПЕНЬ
1 10.08-28.08 Учителі англійської мови 1 Тріфан М.С.
2 -//- Учителі початкових класів 4 Кірик М.Ю.,

Гордуз Н.О.
3 -//- Керівники гуртків ПНЗ 1 Кузьма В.М.
4 -//- Вихователі ГПД 2 Гаяш О.В.
5 -//- Вихователі ДНЗ 2 Романчак О.О.

Всього груп  10
Курси за дистанційною формою навчання

ВЕРЕСЕНЬ
1 07.09-25.09 Педагоги-організатори 1 Сивохоп В.І.
2 -//- Учителі математики 1 Петечук К.М.
3 -//- Учителі географії та основ 

економіки
1 Глюдзик Г.Б.

4 -//- Учителі української мови та 
літератури

2 Гнаткович Т.Д.,
Опачко О.І. 

5 -//- Учителі французької мови 1 Рацюк О.І.
6 -//- Учителі історії, правознавства 1 Шимон Ю.Ю.
7 -//- Учителі музичного мистецтва 1 Жабляк М.Д.
8 -//- Учителі інклюзивного навчання, 

логопеди 
1 Гаяш О.В.

9 -//- Вихователі ДНЗ 2 Романчак О.О.
Всього груп  11

10 28.09-02.10 Навчання за програмою ,,Захисти 1 Сивохоп Я.М.
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себе від ВІЛ”
11 14.09-18.09

 Воловецький
район

Навчання посадових осіб з 
охорони праці

2 Тяскайло Г.І.

12 21.09-24.09
 Іршавський

район

Навчання посадових осіб з 
охорони праці

2 Тяскайло Г.І.

13 28.09-02.10
 Міжгірський

район

Навчання посадових осіб з 
охорони праці

1 Тяскайло Г.І.

ЖОВТЕНЬ
1 05.10-30.10 Заступники директорів шкіл з 

навчально-виховної роботи
1 Лазар І.В.

2 -//- Заступники директорів з виховної
роботи

1 Сивохоп В.І.

3 05.10-23.10 Учителі математики 1 Петечук К.М.
4 -//- Учителі фізики та астрономії 1 Гайналій Л.І.
5 -//- Учителі біології, екології 1 Бокоч О.С
6 -//- Учителі хімії 1 Голомб О.М.
7 -//- Учителі інформатики 1 Шаркадій І.В.
8 -//- Учителі української мови та 

літератури
1 Гнаткович Т.Д. 

9 -//- Учителі німецької мови 1 Буксар І.О.
10 -//- Учителі трудового навчання 

(технології) та креслення
2 Тяскайло Г.І.

11 -//- Шкільні бібліотекарі 1 Турок К.Ю.
12 -//- Учителі фізичної культури 1 Дуб В.І.
13 -//- Учителі початкових класів 2 Кірик М.Ю.,

Гордуз Н.О.
14 -//-

Хустська
спеціальна

загальноосвітня
школа-інтернат 

І – ІІ ст. 

Учителі-дефектологи 1 Гаяш О.В.

Всього груп 16 
15 26.10-30.10

 Хустський
район

Навчання посадових осіб з 
охорони праці

2 Тяскайло Г.І.

ЛИСТОПАД
1 02.11-27.11 Директори шкіл, резерв керівних 

кадрів
1 Лазар І.В.

2 02.11-20.11 Учителі математики 1 Петечук К.М.
3 -//- Учителі української мови і 

літератури
2 Гнаткович Т.Д.,

Опачко О.І.
4 -//- Учителі англійської мови 1 Тріфан М.С.
5 -//- Вихователі ЗОШ-інтернатів 1 Гаяш О.В.
6 -//- Учителі фізичної культури 1 Дуб В.І.
7 -//- Учителі образотворчого 1 Жабляк М.Д.
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мистецтва
8 -//- Учителі початкових класів шкіл з 

угорською мовою навчання
1 Сергійчук Ю.П.

9 -//- Завідувачі ДНЗ 2 Романчак О.О.
Всього груп 11

10 02.11-06.11
 Рахівський

район

Навчання посадових осіб з 
охорони праці

2 Тяскайло Г.І.

11 16.11-20.11
 Ужгородський

район

Навчання посадових осіб з 
охорони праці

1 Тяскайло Г.І.

12 23.11-27.11
 Свалявський

район

Навчання посадових осіб з 
охорони праці

1 Тяскайло Г.І.

ГРУДЕНЬ
1 30.11-18.12 Учителі математики 1 Петечук К.М.
2 -//- Учителі світової літератури, 

російської мови
 2 Гнаткович Т.Д.,

Опачко О.І.
3 -//- Учителі англійської мови 1  Тріфан М.С.
4 -//- Учителі історії та правознавства 1 Шимон Ю.Ю.
5 -//- Практичні психологи 1 Шевчук В.В.

 6 Вихователі ГПД 2 Гаяш О.В.
 7 -//- Учителі початкових класів 1 Кірик М.Ю.,

Гордуз Н.О.
8 -//- Вихователі ДНЗ 2  Романчак О.О.

Всього груп 11
8 07.12-11.12

 м. Ужгород, 
м. Чоп

Навчання посадових осіб з 
охорони праці

2 Тяскайло Г.І.

9 14.12-18.12
 м. Мукачево

Навчання посадових осіб з 
охорони праці

1 Тяскайло Г.І.

2. Методичне забезпечення навчального процесу

№
з/п

Питання, 
що вивчається

Адреса
вивчення

Термін Відповідальний

Надання  методичної
допомоги  щодо  змістової
складової  роботи
методичних  об’єднань
вчителів  математики  та
фізики

Ужгородський район,
Перечинський район

 лютий Петечук К.М.,
Гайналій Л.І.
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Надання  методичної
допомоги  вчителям,  які
здійснюють  апробацію
підручників з: української,
угорської,  румунської  мов
та  літературного  читання;
для учнів 2 – 3 класів ЗНЗ
з  мовами  навчання
національних меншин 

Берегівський,
Виноградівський,

Тячівський,
Ужгородський 

райони

 лютий Сергійчук Ю.П.
 

 Надання  методичної
допомоги  вчителям,  які
здійснюють  апробацію
підручників  з:  угорської,
румунської мов і літератур
для  учнів  6  класів  ЗНЗ  з
мовами  навчання
національних меншин 

Тячівський район 19 лютого Сергійчук Ю.П.,
 Браун Є.Л.

Надання  методичної
допомоги  з  питань
реалізації  нових
навчальних  програм  з
трудового навчання

Хустський 
район

березень Тяскайло Г.І.

Надання  методичної
допомоги щодо навчально-
методичного  забезпечення
з  біології  та  екології  в
умовах  поліетнічного
середовища

Ужгородський 
район,

Виноградівський
район

квітень Бокоч О.С.

Надання  методичної
допомоги  в  організації
роботи шкільних кабінетів
математики  і  фізики  та
вивчення  ефективності
його діяльності 

В.Березнянський
район

квітень Петечук К.М.,
Гайналій Л.І.

Надання  методичної
допомоги вчителям шкіл з
угорською  мовою
навчання,  де  працюють
окремі (корекційні) класи з
дітьми  ромської
народності

м.Чоп,
Ужгородський,

Мукачівський райони

 16 – 17
квітня,
23 – 24
квітня

Сергійчук Ю.П. 

Надання  методичної
допомоги,  щодо  вивчення
використання  ІКТ  на
уроках  у  початкових
класах  навчальних
закладів  з  мовами
навчання  національних
меншин

Мукачівський район 22 – 23
квітня

Сергійчук Ю.П.
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Надання  методичної
допомоги  з  питань
літнього  оздоровлення
школярів

м. Мукачево,
Мукачівський район

травень Кузьма В.М.

Надання  методичної
допомоги щодо навчально-
методичного  забезпечення
з  біології  та  екології  в
умовах  поліетнічного
середовища

Берегівський район,
м. Берегово

травень Бокоч О.С.

Надання  методичної
допомоги  в  організації
роботи шкільних кабінетів
хімії  та  вивчення
ефективності  їхньої
діяльності

м. Ужгород,
Ужгородський район

травень –
вересень

Голомб О.М.

Консультації  щодо
планування  роботи
методичних  кабінетів  на
2015/2016 н.р.

м. Ужгород,
ЗІППО

травень –
червень

Лазар І.В.,
Немеш В.І.,
Райхель Г.Є.,
Сивохоп В.І.,
Турок К.Ю., 
Жабляк М.Д.

Участь у роботі серпневих
секційних  засідань  з
біології

Тячівський район серпень Бокоч О.С.

Надання  методичної
допомоги  щодо  змістової
складової  роботи
методичних  об’єднань
вчителів  хімії  та
використання  ІКТ  на
уроках

Тячівський район серпень Голомб О.М.

Надання  методичної
допомоги  щодо  змістової
складової  роботи
методичних  об’єднань
вчителів  географії  та
економіки

Свалявський,
Тячівський 

райони

 серпень Глюдзик Г.Б.

Надання  методичної
допомоги  позашкільним
навчальним  закладам  з
питань  ,,Технології
побудови  індивідуальної
траєкторії  професійного
розвитку  молодих
педагогів”

Рахівський
район

вересень Кузьма В.М.

Вивчення  та  надання
методичної  допомоги
вчителям  хімії  у
використанні  на  уроках
ІКТ

Перечинський район вересень Голомб О.М.
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Надання  методичної
допомоги  вчителям
інклюзивного,
індивідуального  навчання,
асистентам  учителів  в
організації роботи з дітьми
з особливими потребами

м. Мукачево,
Мукачівський,
Іршавський,

Хустський райони
 

вересень –
жовтень

Гаяш О.В.

Надання  методичної
допомоги  школам  з
угорською  мовою
навчання, де угорці живуть
дисперсно

м. Свалява,
м. Хуст, 

Рахівський,
Тячівський райони

жовтень Сергійчук Ю.П.,
Браун Є.Л.

Надання  методичної
допомоги  вчителям
географії  у  реалізації
практичної  складової  в
навчально-виховному
процесі

Рахівський
район

жовтень Глюдзик Г.Б.

Надання  методичної
допомоги  вчителям
математики  у
використанні  на  уроках
ІКТ

Берегівський район листопад Петечук К.М.,
Гайналій Л.І.

Надання  методичної
допомоги  вчителям,  які
здійснюють  апробацію
підручників  з  географії
для учнів 6 класів 

Свалявський,
Виноградівський,

Іршавський,
Міжгірський 

райони,
м. Ужгород

 упродовж
року

 Глюдзик Г.Б.

Надання  методичної
допомоги  педагогам  ДНЗ
комбінованого  типу  з
питання  ,,Соціальна
адаптація дітей з особливими
освітніми  потребами  до
адаптації у школі”

м. Ужгород упродовж
року

Гаяш О.В.

Надання  методичної
допомоги  вчителям,  які
здійснюють  апробацію
підручників  для  учнів  3
класів

м. Ужгород,
м. Мукачево

упродовж
року

Гордуз Н.О.,
Кірик М.Ю.

Надання  методичної
допомоги  вчителям
угорської,  румунської  та
словацької  мов  і
літератури

 Мукачівський,
Ужгородський,

Рахівський,
Тячівський райони 

упродовж
року

Сергійчук Ю.П.

Надання  методичної
допомоги  щодо  вивчення
та  викладання  угорської
мови  у  початкових  та
старших класів у школах з

 м. Ужгород,
м. Берегово,

Виноградівський
район

упродовж
року

Сергійчук Ю.П.,
Браун Є.Л.
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українською  мовою
навчання
Вивчення  питання
впровадження  нової
програми з географії у 6-х
класах  і  надання
методичної допомоги

навчальні заклади упродовж
року

Глюдзик Г.Б.

Надання  методичної
допомоги щодо навчально-
методичного  забезпечення
з  інформатики,
впровадження  нової
програми з інформатики у
4-х та 7-х класах

навчальні заклади упродовж
року

Шаркадій І.В.

Оновлення  бази
презентаційних  матеріалів
для  педагогічних
працівників 

м. Ужгород,
ЗІППО

упродовж
року

Науково-
педагогічні
працівники
інституту

Вивчення  системи
навчально-методичної
діяльності  та  надання
методичної  допомоги  з
питань  упровадження
Державного  стандарту,
забезпечення  наступності
дошкільної  та  початкової
освіти  в  межах
функціонування
освітнього округу 

Хустський,
Тячівський райони

за окремим
графіком

Гордуз Н.О.,
Кірик М.Ю.

31. Надання  науково-
методичної  допомоги
вчителям  з  художньо-
естетичних дисциплін

Хустський,
Тячівський,
Рахівський,

Перечинський,
Воловецький райони

упродовж
року

Баяновська М.Р.,
Ходанич П.М.,
Жабляк М.Д.

32. Надання  науково-
методичної  допомоги
щодо  викладання
інформатики у 7-х класах

Міжгірський район листопад   Хома Н.І.,
 Шаркадій І.В.

3. Перспективний педагогічний досвід

№
з/п

Назва Місце проведення Термін Відповідальний

Вивчення  досвіду  роботи
вчителя  математики
Козенюк Р.В.

Іршавська гімназія упродовж року Петечук К.М. 

Вивчення  досвіду  роботи
вчителя  математики
Кушніренко І.Ю.

Мукачівська
СЗОШ І – ІІІ ст. №16

упродовж року Петечук К.М. 

Вивчення  досвіду  роботи
заступника  директора

Калинівська 
ЗОШ І – ІІ ст.

упродовж року Качур Б.М.,
Лазар І.В.
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школи з навчально-виховної
роботи  
Михалчич В.І.

Тячівського району

Створення  електронної
бібліотеки  навчально-
методичних  посібників,
програм,  передового
педагогічного  досвіду
дошкільників Закарпаття

методисти
РМК/ММК

упродовж року Романчак О.О.,
Рего Г.І.

Вивчення  досвіду  роботи
вчителя  німецької  мови
Курті І.І.

Сюртівська 
ЗОШ І – ІІІ ст. 
Ужгородської

районної державної
адміністрації

упродовж року Баяновська М.Р.

Вивчення досвіду роботи 
Голич  А.В.  ,,Формування  в
учнів  гуманістичного
світогляду  та  утвердження
загальнолюдських
цінностей”

НВК ,,Гармонія”,
м. Ужгород

упродовж року Сивохоп В.І.

Вивчення  досвіду  роботи
Івашковича В.В. ,,Методика
використання
мультимедійних засобів та 
 Flash технологій на уроках
візуального мистецтва”

Свалявська ЗОШ 
І – ІІІ ступенів №3

упродовж року,
І етап

Жабляк М.Д.

Вивчення  досвіду  роботи
вчителя трудового навчання
Русин Е.М.

ЗОШ І – ІІІ ст.
№ 8, м. Ужгород

упродовж року Тяскайло Г.І.

Вивчення  досвіду  роботи
директора  Мукачівського
центру  науково-технічної
творчості учнівської молоді
Шкріби В.М.

Мукачівський
центр науково-

технічної творчості
учнівської молоді

упродовж року Кузьма В.М.

Вивчення  досвіду  роботи
керівника  гуртків  МАН
Ігнатишина В.В.

Виноградівський
районний центр

позашкільної роботи
з дітьми

упродовж року Кузьма В.М.

Вивчення  досвіду  роботи
вчителя  Орлова  Є.О.
,,Планування, організація та
методика проведення занять
з плавання”

Ужгородська
класична гімназія

 

упродовж року Дуб В.І.

Вивчення  досвіду  вчителя
біології Галац В.В.
,,Екологічне  виховання
учнів  шляхом
впровадження  знань  зі
збереження  біорізноманіття
на  прикладі  місцевого

Дубівська
ЗОШ І – ІІ ст. № 1

Тячівського району

упродовж року Бокоч О.С.
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матеріалу”
Узагальнення  досвіду
вчителя  біології
Паланейчик  І.В.
,,Організація  науково-
дослідницької  роботи  під
час  вивчення  біології  та
екології”

Мукачівська
ЗОШ І – ІІІ ст. № 1 

ім. О.С. Пушкіна

упродовж року Бокоч О.С.

Узагальнення
раціоналізаторського
досвіду  вчителя  біології
Головчук  О.І.
,,Впровадження  проектної
діяльності  при  вивченні
біології та екології”

Лужанська
ЗОШ І – ІІІ ст.

Рахівського району

упродовж року Бокоч О.С.

Вивчення  досвіду  вчителя
біології  Стеців  Л.Є.
,,Використання
інтерактивних  методів  при
вивченні біології”

Ужгородська
класична гімназія

упродовж року Бокоч О.С.

Вивчення  досвіду  роботи
учителя  географії  
Пасічник  Г.О.
,,Використання
інтерактивних  методів
навчання  на  уроках
географії”

Мукачівська
загальноосвітня

школа І – ІІІ ст. №13

упродовж року Глюдзик Г.Б.

Вивчення  досвіду  роботи
учителя  географії  
Євчинець  Г.Ю.
,,Використання  активних
форм  і  методів  на  уроках
географії  та  формування
комунікативних навичок”

Загальноосвітня
школа І – ІІ ст., 

с. Раково
Перечинського

району

упродовж року Глюдзик Г.Б.

Узагальнення  досвіду
вчителя  Мелеганич  О.Д.
,,Використання  сучасних
ІК-технологій  на  уроках
хімії”

Іршавська
загальноосвітня

школа І – ІІІ ст. №1

упродовж
року

Голомб О.М.

Узагальнення та поширення
досвіду  роботи  методиста
РМК  відділу  освіти
Виноградівської
райдержадміністрації
Гасич  О.П.  ,,Забезпечення
виконання  практичної
складової курсу хімії”

методичний
кабінет відділу

освіти
Виноградівської

райдержадмініст-
рації

упродовж
року

Голомб О.М.

Узагальнення  досвіду
роботи  вчителя  фізики
Бачкая  О.Г.  ,,Розробка  та
використання  анімаційних

Хустська гімназія-
інтернат

упродовж
року

Гайналій Л.І.
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моделей  для  формування
творчої  особистості  на
уроках фізики”
Вивчення  та  узагальнення
досвіду  роботи  вчителя
інформатики Пилип В.В.

Виноградівська
гімназія

упродовж року Шаркадій І.В.

Узагальнення  досвіду
роботи  вчителів-методистів
румунської  мови  і
літератури області

ЗНЗ з румунською
мовою навчання

березень Сергійчук Ю.П.

Узагальнення  досвіду
роботи вчителів початкових
класів  навчального закладу
зі  словацькою  мовою
навчання

 ЗОШ І – ІІІ ст. № 4
м. Ужгорода

березень Сергійчук Ю.П. 

Узагальнення  досвіду
роботи вчителів ЗОШ І – ІІ
ст. № 7 м. Берегова з дітьми
ромської народності

ЗОШ І – ІІ ст. № 7
м. Берегова

вересень Сергійчук Ю.П.
 

Узагальнення  досвіду
роботи вчителів початкових
класів  шкіл  з  румунською
мовою навчання області 

Нижньоапшанська
ЗОШ І – ІІІ ст.,

Глибокопотіцька
ЗОШ І – ІІІ ст.,

Солотвинська ЗОШ 
І – ІІІ ст. №2

Тячівського району,
Середньоводянська

ЗОШ І – ІІІ ст.,
Плаюцька 

ЗОШ І – ІІІ ст.
Рахівського району

грудень Сергійчук Ю.П.

Вивчення  та  узагальнення
досвіду  роботи  музичного
керівника Шваньо М.М.

Боронявський ДНЗ
Хустського р-ну

упродовж року Баяновська М.Р.,
Жабляк М.Д.,
Романчак О.О.

4. Навчально-методичні семінари, наради, конференції, тренінги тощо

№
з/п

Назва заходу.
Тема семінару

Категорії учасників Місце 
проведення

Відповідальний

СІЧЕНЬ
Інструктивно-методичний
семінар ,,Особливості роботи
вчителів  математики  з
обдарованими  учнями  в
сучасних умовах”

керівники команд м. Ужгород,
ЗІППО

Петечук К.М.

Інструктивно-практичний
семінар  (у  формі  вебінару)  з
питань  організації  та
проведення  Міжнародного
математичного  конкурсу

районні  (міські)
координатори
конкурсів
,,Кенгуру-2015” та
,,Левеня-2015”

м. Ужгород,
ЗІППО

Петечук К.М.,
Гайналій Л.І.
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,,Кенгуру  –  2015” та
Всеукраїнського  фізичного
конкурсу ,,Левеня-2015”
Інструктивно-методичний
семінар ,,Особливості роботи
вчителів  інформатики  з
обдарованими  учнями  в
сучасних умовах”

керівники команд м. Ужгород,
ДВНЗ ,,УжНУ”

Шаркадій І.В.

Інструктивно-методична
нарада  ,,Особливості  роботи
вчителів  екології  з
обдарованими  учнями  в
сучасних  умовах  (науково-
дослідницька  діяльність
школярів)”

керівники команд м. Ужгород,
ЗІППО

Бокоч О.С.

Інструктивно-методична
нарада  ,,Особливості  роботи
вчителів  географії  з
обдарованими  учнями  в
сучасних  умовах.  Основні
питання  щодо  організації
створення  регіональної
програми  ,,Закарпаття.
Географія  рідного  краю  
(6 – 9 клас)”

керівники команд м. Ужгород,
ЗІППО,
13 січня

Глюдзик Г.Б.

Інструктивно-методична
нарада  ,,Особливості
розв’язування  задач  з
астрономії  та  робота  з
картою зоряного неба”

керівники команд м. Ужгород,
ЗІППО,
21 січня

Гайналій Л.І.

Інструктивно-методична
нарада  ,,Особливості  роботи
вчителів  біології  з
обдарованими  учнями  в
сучасних умовах”

керівники команд м. Ужгород,
ЗІППО,
24 січня

Бокоч О.С.

Інструктивно-методична
нарада  ,,Особливості
самоосвітньої  діяльності
вчителів  хімії  у  період
переходу  на  новий
держстандарт  освіти  галузь
„Природознавство”  предмет
„хімія” 

керівники команд ДВНЗ УжНУ,
хімічний

факультет,
28 січня

Голомб О.М.

ЛЮТИЙ
Науково-практична
конференція  ,,Сучасні
підходи  до  формування
ціннісного  ставлення
школярів  до  здорового
способу життя”

директори  шкіл  та
заступники з виховної
роботи

м. Ужгород,
ЗІППО

Сивохоп В.І.,
Лазар І.В.

Нарада  з  питань  експертизи експерти  оригінал- м. Ужгород, Сергійчук Ю.П.,
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оригінал-макетів підручників
для шкіл з мовами навчання
національних меншин 

макетів  підручників
для  шкіл  з  мовами
навчання
національних меншин

ЗІППО,
5 лютого

Браун Є.Л.

БЕРЕЗЕНЬ
Семінар-тренінг
,,Формування  толерантного
ставлення  до  людей,  що
живуть  з  ВІЛ  у  системі
освіти”

педагоги-організатори м. Ужгород,
ЗІППО

Сивохоп В.І.

Обласна  науково-практична
конференція  вчителів
природничо-математичних
дисциплін  ,,Актуальні
проблеми  викладання
природничо-математичних
дисциплін у сучасній школі”

педагогічні
працівники

м. Ужгород,
ЗІППО

Орос В.М.,
Бокоч О.С.

Науково-практичний
семінар-вебінар
,,Впровадження  нової
програми  з  інформатики  у  
2 – 3 класах”

педагогічні
працівники

Мукачівський
район

Орос В.М.,
Хома Н.І.,
Гордуз Н.О., 
Шаркадій І.В.

Майстер-клас  ,,Створення
мультимедійних
презентацій”

учителі хімії м. Ужгород,
ЗІППО

Голомб О.М.,
Сігетій І.П.

Майстер-клас  ,,Створення
мультимедійних  презентацій
для  вчителів  фізики  та
астрономії”

учителі  фізики  та
астрономії

м. Ужгород,
ЗІППО

Хома Н.І.,
Гайналій Л.І.

Науково-практична
конференція
,,Забезпечення  наступності
між  дошкільною  і
початковою  ланками  при
реалізації завдань духовного,
патріотичного,  трудового
виховання”

вихователі-методисти 
ДНЗ, учителі 
початкових класів

м. Ужгород,
ЗІППО

Гордуз Н.О.,
Рего Г.І.

Нарада з питань пробного 
тестування ЗНО – 2015

відповідальні за ЗНО в
містах/районах

м. Ужгород,
ЗІППО,
ІІ декада

Павлович-
Іліньо З.В., 
Меленевич І.М.

Семінар-практикум
,,Інформатика  у  початкових
класах”

вчителі  початкових
класів  шкіл  з  мовами
навчання
національних меншин

Малодобронська
ЗОШ І – ІІІ ст.
Ужгородського

району,
12 березня

Сергійчук Ю.П.

Семінар-практикум
,,Методика  викладання
української  мови  у
початкових класах”

педагогічні
працівники

 ЗОШ І – ІІІ ст.
№10

м. Ужгород, 
17 березня

Сергійчук Ю.П.

Семінар-тренінг для тренерів тренери  шкільних м. Ужгород, Глюдзик Г.Б.
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шкільних  клубів  у
Закарпатській області
 українсько-польського
проекту  ,,Шкільна  академія
підприємництва”,  щодо
методики розвитку в учнів і
вчителів  підприємницької
культури  та  компетенцій,
необхідних  для  досягнення
успіху  в  бізнесі  або
професійній  кар’єрі.
Апробація  учасниками
рольової гри ,,CESHFLOW”

клубів  українсько-
польського проекту
,,Шкільна  академія
підприємництва”,
учителі  географії  та
економіки

ЗІППО, 
березень,
вересень

Майстер-клас  ,,Створення
мультимедійних
презентацій”

учителі географії та 
економіки

м. Ужгород,
ЗІППО,
березень

Глюдзик Г.Б.,
Сігетій І.П.

КВІТЕНЬ
Міжкафедральний 
семінар ,,Комунікативна 
компетентність педагога”

соціальні педагоги, 
практичні психологи, 
педагоги-організатори

м. Ужгород,
ЗІППО,

20 квітня

Ходанич Л.П.

Інструктивно-методичний
семінар  (у  формі
вебінару)  ,,Особливості
проведення ДПА у 4 класах
шкіл  з  мовами  навчання
національних меншин”

методисти  районних
та  міських
методичних кабінетів,
які  відповідають  за
початкові  класи  шкіл
з  мовами  навчання
національних меншин

м. Ужгород,
ЗІППО,

21 квітня 

Сергійчук Ю.П.

Науково-практичний семінар
(у  формі  вебінару)
,,Формування
готовності  учнів
основної  та  старшої
школи  до  профільного
та  професійного
самовизначення”

методисти 
районних /міських 
відділів (управлінь) 
освіти, які 
відповідають за 
трудове навчання 

Мукачівський
державний

університет,
ІІ декада

Тяскайло Г.І.

Науково-практична
конференція  ,,Патріотичне
виховання  школярів:
особливості  організації  в
сучасному загальноосвітньому
навчальному закладі”

директори  шкіл  та
заступники
директорів з виховної
роботи

м. Ужгород,
ЗІППО

Лазар І.В.,
Сивохоп В.І.

Семінар-нарада з питань 
тестування ЗНО – 2015

відповідальні  за  ЗНО
в районах (містах),
відповідальні  за
пункти тестування

м. Ужгород,
ЗІППО

Павлович-
Іліньо З.В., 
Меленевич І.М.

ІІІ  регіональний
міжвузівський  науковий
семінар  ,,Використання
краєзнавчих  матеріалів  у
процесі  викладання
суспільно  гуманітарних  та

науково-педагогічні
працівники

м. Ужгород,
ЗІППО,
квітень

Баяновська М.Р.
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етико-естетичних
дисциплін”
Майстер-клас  ,,Створення
мультимедійних
презентацій”

учителі географії та 
економіки

м. Ужгород,
ЗІППО,
квітень

Глюдзик Г.Б.,
Хома Н.І.

 Науково-методичний
семінар  (у  формі
вебінару)  ,,Сучасні  підходи
до  організації  трудового
виховання  в  дошкільних
навчальних закладах”

методисти РМК 
(ММК), спеціалісти, 
які відповідають за 
роботу дошкільної 
освіти

м. Ужгород,
ЗІППО,

30 квітня

Романчак О.О.,
Рего Г.І.

Семінар-нарада з 
питань організації перевірки 
відкритої частини тестових 
завдань з української мови 
ЗНО

старші екзаменатори м. Ужгород,
ЗІППО

Павлович-
Іліньо З.В., 
Меленевич І.М.

Обласний  семінар
,,Актуальні  питання  з
апробації  підручників  з
географії  для 6 класу в ЗНЗ
Закарпатської області”

учителі географії – 
учасники апробації

Неліпинська 
ЗОШ І – ІІІ ст. 
Свалявського р-
ну, квітень

Глюдзик Г.Б.

ТРАВЕНЬ
Інструктивно-методичний
семінар  ,,Розвиток
професійної  компетентності
педагога  як  основа  якісної
позашкільної освіти”

директори
позашкільних
навчальних закладів

м. Ужгород,
ПАДІЮН

Качур Б.М.,
Кузьма В.М.

Кафедральний  семінар
,,Гештальттерапія  як  один із
сучасних  методів
психологічної допомоги” 

педагоги-
організатори,
практичні  психологи,
соціальні педагоги

м. Ужгород,
ЗІППО

Лемак М.В.

Науково-практичний
семінар-вебінар ,,Роль ІКТ у
роботі  з  обдарованими
учнями”

педагогічні 
працівники

м. Ужгород,
ЗІППО

Орос В.М.,
Шаркадій І.В.

ЧЕРВЕНЬ
Установчий  семінар
,,Забезпечення  апробації
програми  інтегрованого
курсу  ,,Культура
добросусідства” в
дошкільних  навчальних
закладах  та  початкових
школах області”

методисти  РМК,
керівники  закладів,
які  беруть  участь  в
апробації програми 

червень Рего Г.І.,
Гордуз Н.О.

Семінар-практикум
,,Використання  ІКТ  на
уроках у початкових класах” 

вчителі  початкових
класів  шкіл  з  мовами
навчання
національних меншин
м.  Берегово  та
Берегівського району

м. Берегово
ЗОШ І – ІІІ ст.

№ 4,
17 червня

Сергійчук Ю.П.

Тренінг  ,,Дорослішай  на заступники м. Ужгород, Сивохоп Я.М.
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здоров’я” для  шкільних
психологів м. Ужгорода

директорів  шкіл  з
виховної  роботи,
педагоги-
організатори,
практичні  психологи,
соціальні педагоги

ЗІППО,
22 – 26 червня

Семінар  (у  формі
вебінару)  ,,Аналіз  роботи
районних
/міських  методкабінетів  за
2014/2015 н.р.”

завідувачі РМК м. Ужгород,
ЗІППО

Палько Т.В.,
Петечук В.М.,
Лазар І.В.

СЕРПЕНЬ
Інструктивно-методичний
семінар  (у  формі
вебінару)  ,,Особливості
організації  навчально-
виховного  процесу  з
вивчення  предметів
трудового  навчання
(технологій) та креслення”

методисти 
районних /міських 
відділів /управлінь 
освіти, які 
відповідають за 
трудове навчання

м. Ужгород,
ЗІППО,
І декада

Сивохоп Я.М.,
Тяскайло Г.І.

Інструктивно-методичний
семінар  (у  формі
вебінару)  ,,Особливості
викладання  біології  та
екології  в  основній  школі
відповідно  до  вимог
Державного  стандарту
загальної середньої освіти”

методисти та 
керівники 
методоб’єднань 
міських /районних 
управлінь /відділів 
освіти

м. Ужгород,
ЗІППО,

19 серпня

Бокоч О.С.

Інструктивно-методична
нарада  (у  формі
вебінару)
,,Актуальні  питання
організації
навчально-
виховного  процесу
та основні напрямки
діяльності  вчителів
хімії  в  умовах
реалізації  нового
державного
стандарту базової та
повної  загальної
середньої освіти” 

керівники м/о, 
методисти 
методкабінетів 
районних/міських 
відділів /управлінь 
освіти, які 
відповідають за 
викладання хімії

м. Ужгород,
ЗІППО,

19 серпня 

Голомб О.М.

Інструктивно-методична
нарада  (у  формі  вебінару)
,,Актуальні  питання
організації  навчально-
виховного  процесу  з
географії та економіки в ЗНЗ
області в 2015/2016 н.р.”

методисти 
методкабінетів 
районних/міських 
відділів /управлінь 
освіти, керівники м/о

м. Ужгород,
ЗІППО,

21 серпня

Глюдзик Г.Б.
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Інструктивно-методична
нарада  (у  формі  вебінару)
,,Актуальні  питання
організації  навчально-
виховного  процесу  та
викладання  математики,
фізики,  астрономії,
природознавства  та
інформатики  в
загальноосвітніх  навчальних
закладах області в 2015/2016
н.р.”

методисти 
методкабінетів 
районних/міських 
відділів /управлінь 
освіти, які 
відповідають за 
викладання 
математики, фізики та
інформатики

м. Ужгород,
ЗІППО,

27 серпня

Петечук К.М.,
Гайналій Л.І.,
Шаркадій І.В.

Науково-методичний семінар
,,Особливості  змістового  та
методичного  забезпечення
навчання  з  художньо-
естетичних дисциплін”

методисти 
методкабінетів та 
керівники методичних
об’єднань 
районних/міських 
відділів /управлінь 
освіти, які 
відповідають за 
викладання художньо-
естетичних дисциплін

м. Ужгород,
ЗІППО,
серпень

Баяновська М.Р.,
Ходанич П.М.,
Жабляк М.Д.

Інструктивно-методичний
семінар  (у  формі
вебінару)  ,,Особливості
роботи  у  початкових  класах
відповідно  до  вимог
Державного  стандарту
початкової загальної освіти”

вчителі 1 та 4 класів 
ЗНЗ з мовами 
навчання 
національних меншин

м. Ужгород, 
м. Мукачево,
м. Берегово, 
м. Виноградово,
м. Тячів
 

Сергійчук Ю.П.

ВЕРЕСЕНЬ
Семінар-навчання  з  питань
охорони  праці  та  безпеки
життєдіяльності  у  закладах
освіти

відповідальні  за
навчання  з  питань
охорони  праці
районних/міських
відділів/управлінь
освіти 

м. Ужгород,
ЗІППО,
І декада

Тяскайло Г.І.

Майстер-клас  ,,Створення
мультимедійних
презентацій”

учителі математики м. Ужгород,
ЗІППО 

Орос В.М.,
Петечук К.М.

Науково-методичний семінар
,,Виховання  патріотизму  і
толерантності  до  людей
різних  національностей  у
контексті  духовного
розвитку  особистості  дітей
дошкільного віку”

методисти  РМК
(ММК),  спеціалісти,
які  відповідають  за
роботу  дошкільної
освіти

м. Ужгород,
ЗІППО,

23 вересня

Рего Г.І.,
Романчак О.О.

Інструктивно-методичний
семінар  (у  формі
вебінару)  ,,Організація
навчально-виховного

фахівці  управлінь
освіти  та  керівники
методичних об’єднань
вчителів  фізичної

м. Ужгород,
ЗІППО,
І декада

Дуб В.І.
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процесу  з  фізичного
виховання  та  особливості
викладання  фізичної
культури  та  предмета
,,Захист Вітчизни” у новому
навчальному році”

культури  та
предмета  ,,Захист
Вітчизни”

Кафедральний  семінар
,,Соціально-психологічна
компетентність  практичного
психолога”

педагоги-
організатори, 
практичні психологи, 
соціальні педагоги

м. Ужгород,
ЗІППО,

 20 вересня 

Лемак М.В.

Науково-практична
конференція  ,,Особливості
організації  навчання  і
виховання  дітей  з  вадами
зору в умовах ДНЗ”

методисти  РМК,  що
відповідають  за
інклюзивну  освіту,
голови  міських,
районних м/о

м. Ужгород,
ЗІППО,

20 вересня

Гаяш О.В.,
Рего Г.І.,
Романчак О.О.

Інструктивно-практичний
семінар  (у формі вебінару)  з
питань  організації  та
проведення  Міжнародної
природознавчої гри ,,Геліантус”

районні  /міські
координатори
гри ,,Геліантус”

м. Ужгород,
ЗІППО,
ІІ декада

Гайналій Л.І.

Семінар за підсумками 
ЗНО – 2015

відповідальні  за  ЗНО
в містах/районах

м. Ужгород,
ЗІППО,
ІІ декада

Павлович-
Іліньо З.В., 
Меленевич І.М.

Майстер-клас  ,,Створення
мультимедійних
презентацій”

учителі географії та 
економіки

м. Ужгород,
ЗІППО,
ІІ декада

Глюдзик Г.Б.,
Сігетій І.П.

Круглий  стіл  ,,Актуальні
питання  репродуктивного та
статевого здоров’я підлітків”

педагоги-організатори м. Ужгород,
ЗІППО,

ІІІ декада

Сивохоп В.І.

Інструктивно-методичний
семінар  (у  формі
вебінару)  ,,Нормативно-
правові та методичні аспекти
діяльності районних, міських
методкабінетів,  навчальних
закладів в 2015/2016 н.р.”

завідувачі РМК м. Ужгород,
ЗІППО,

ІІІ декада

Палько Т.В.,
Петечук В.М.,
Лазар І.В.

ЖОВТЕНЬ
Семінар  (у  формі
вебінару)  ,,Інноваційні
підходи  до  вдосконалення
професійної  компетентності
педагогів  позашкільних
навчальних закладів”

заступники
директорів
позашкільних
навчальних закладів

м. Ужгород,
ЗІППО

Жабляк М.Д.,
Кузьма В.М.

Навчально-методичний
семінар  (у  формі
вебінару)  ,,Розбудова
інноваційної  школи  на
засадах  впровадження
,,хмарних  технологій” у
навчально-виховний процес”

педагогічні
працівники

м. Ужгород,
ЗІППО

Палько Т.В.,
Шаркадій І.В.
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Обласна  науково-практична
конференція  вчителів
природничо-математичних
дисциплін  ,,Проблемно-
пошукове навчання у процесі
викладання  природничо-
математичних дисциплін”

педагогічні 
працівники 

м. Ужгород,
ЗІППО

Орос В.М.,
Бокоч О.С.

Майстер-клас
,,Використання  мережевих
технологій  при  організації
позакласної роботи”

педагогічні 
працівники 

м. Ужгород,
ЗІППО

Орос В.М.,
Хома Н.І.,
Шаркадій І.В.

Науково-методичний семінар
(у  формі  вебінару)
,,Духовно-естетичний
розвиток шкільної молоді”

методисти  з
художньо-естетичних
дисциплін,  керівники
методичних об’єднань

м. Ужгород,
ЗІППО

Баяновська М.Р., 
Ходанич П.М., 
Жабляк М.Д.

Круглий  стіл  ,,Реалізація
сучасних
здоров’язбережувальних
технологій  у  навчально-
виховному процесі ЗНЗ”

заступники
директорів  шкіл  з
навчально-виховної та
виховної роботи

м. Ужгород,
ЗІППО

Лазар І.В.,
Сивохоп В.І.

Майстер-клас  ,,Створення
мультимедійних
презентацій”

учителі хімії м. Ужгород,
ЗІППО

Голомб О.М.,
Сігетій І.П.

Майстер-клас  ,,Створення
мультимедійних
презентацій”

учителі  фізики  та
астрономії

м. Ужгород,
ЗІППО 

Гайналій Л.І.,
Хома Н.І.

Інструктивно-методичний
семінар  ,,Особливості
змістового  та  методичного
забезпечення  викладання
румунської мови і літератури
за  новими  програмами  та
підручниками у 6 – 7 класах”

учителі румунської 
мови і літератури

м. Тячів,
Будинок

юнацтва та
творчості
7 жовтня

Сергійчук Ю.П.

Семінар-практикум
,,Методика  викладання
української  мови  у
початкових класах”

Педагогічні 
працівники

м. Свалява,
ЗОШ І – ІІІ ст.

№ 2,
14 жовтня

Сергійчук Ю.П.

Науково-методичний семінар
(у  формі  вебінару)
,,Теоретичні  і  практичні
аспекти  сучасного  уроку
географії  в  системі
особистісно-орієнтованого
навчання”

методисти з географії,
керівники методичних
об’єднань

м. Ужгород,
ЗІППО,

22 жовтня

Глюдзик Г.Б.

ЛИСТОПАД
Науково-методичний семінар
,,Методичні  аспекти
викладання  природознавства
у 3 – 4 класах”

вчителі початкових 
класів шкіл з мовами 
навчання 
національних меншин

Солотвинська
ЗОШ І – ІІІ ст.

№3,
11 листопада

 Сергійчук Ю.П.

Семінар-нарада з питань 
тестування ЗНО – 2016

відповідальні за ЗНО 
в містах/районах

м. Ужгород,
ЗІППО,

Павлович-
Іліньо З.В., 

71



ІІ декада Меленевич І.М.
Семінар-практикум
,,Проблеми  і  перспективи
викладання  словацької  мови
у 5 – 11 класах”

вчителі, які 
викладають словацьку
мову і літературу як 
предмет як другу 
мову чи 
факультативно 
у 5 – 11 класах

Сторожницька
ЗОШ І – ІІІ ст.
Ужгородського 

р-ну, 
 25 листопада

 Сергійчук Ю.П.

ГРУДЕНЬ
Майстер-клас  ,,Створення
мультимедійних
презентацій”

учителі математики м. Ужгород,
ЗІППО 

Орос В.М.,
Петечук К.М.

Семінар-практикум  ,,Освіта
ромів  –  проблеми
перспективи”

учителі початкових 
класів шкіл з мовами 
навчання національних 
меншин, де 
переважна більшість 
учнів ромської 
народності

Сернянська
ЗОШ І – ІІ ст.,
Мукачівський

район,
03 грудня

Сергійчук Ю.П.

Науково-методичний 
семінар-вебінар 
,,Впровадження нового 
Державного стандарту при 
вивченні інформатики у 
початковій школі”

педагогічні 
працівники

м. Ужгород,
ЗІППО 

Орос В.М.,
Хома Н.І.,
Гордуз Н.О., 
Шаркадій І.В.

5. Методичні заходи

№
з/п

Назва Місце проведення Термін Відповідальний

Навчання  керівників
навчально-виховних закладів
з  питань  запобігання  та
реагування  на  надзвичайні
ситуації  техногенного  і
природного характеру

м. Ужгород,
ЗІППО

січень,
березень,
жовтень,

листопад, 
грудень

Лазар І.В.,
Тяскайло Г.І.

Науково-методична
дискусія  ,,Створення
системи  роботи  з
обдарованими дітьми”

м. Ужгород,
ЗІППО

січень
ІІІ декада,
березень
ІІ декада,
квітень

ІІ декада,
жовтень
ІІ декада,
листопад
ІІ декада,
грудень
ІІ декада

Качур Б.М.,
Лазар І.В.,
Райхель Г.Є.,
Сивохоп В.І.

Обласний  конкурс  читання
художніх  текстів  угорською

Великадобронська
ЗОШ І – ІІІ ст.

лютий Браун Є.Л.
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мовою імені Ференца Казінці Ужгородського 
району

Майстер-клас  ,,Ярмарка
педагогічних  ідей  та
інновацій” у  початковій
школі  з  мовами  навчання
національних меншин

м. Берегово,
м. Ужгород,
 м. Свалява,

Тячівський район

червень
березень
вересень
листопад

Сергійчук Ю.П. 

Круглий стіл ,,Впровадження
нових  програм  з  біології  
(6  –  7  класи):  основні
виклики  та  шляхи  їх
подолання” з  керівниками
методоб’єднань  з  біології
міських  (районних)
управлінь (відділів) освіти

м. Ужгород,
ЗІППО

червень Бокоч О.С.

Круглий  стіл  ,,Формування
здорового  способу  життя
підлітків  в  умовах
позашкільного  навчального
закладу”

м. Ужгород,
ЗІППО

червень
 

Сивохоп Я.М.,
Кузьма В.М.

Іншомовні  навчання-
тренінги  для  вчителів
початкових  класів  та
вчителів  іноземної мови, які
викладають  у  початкових
класах

м. Ужгород,
ЗІППО

червень,
серпень

Буксар І.О.,
Рацюк О.І.,
Тріфан М.С.

Тематична  дискусія
,,Виховання  як  соціальна
функція  позашкільної
освіти”

м. Ужгород,
ЗІППО

серпень Іваць О.М., Кузьма
В.М.

Тематична  дискусія  ,,Нові
стандарти  змісту
технологічної освіти”

м. Ужгород,
ЗІППО

жовтень,
І декада

Сивохоп Я.М.,
Грабовська Т.І., 
Тяскайло Г.І.

Семінари  для  учителів
німецької  мови  за  участі
лекторів Гете-інституту

м. Ужгород,
ЗІППО

упродовж року Буксар І.О.,
лектори 
Гете-інституту

Вебінари  з  дистанційного
навчання  вчителів
французької  мови (у  рамках
угоди  між  МОН України  та
посольством  Франції  в
Україні)

м. Ужгород,
ЗІППО

упродовж року Рацюк О.І.

Обласний  фестиваль
духовної пісні  

м. Ужгород,
ЗІППО

ІІІ декада Баяновська М.Р.,
Жабляк М.Д.
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VІІ. Інноваційна та дослідно-експериментальна діяльність

1. Організаційно-методичний супровід управління інноваційною діяльністю

№
з/п

Назва Термін Відповідальний

1. Аналіз,  узагальнення  та  поширення  досвіду
трансформування  наукових  ідей,  пошуків  та
результатів  експериментальної  роботи  у
педагогічну практику в навчальних закладах

упродовж року Ходанич Л.П.,
Рего Г.І.,
Гордуз Н.О.,
Кірик М.Ю.,
Романчак О.О.

2. Використання інформаційних технологій для 
створення інноваційного середовища регіону. 
Методичні рекомендації 

упродовж року Орос В.М., 
Шаркадій І.В.

3. Рецензування наукових та методичних матеріалів
з  сучасних  методик  суспільно-гуманітарних  та
етико-естетичних дисциплін, оцінка інноваційної
діяльності педагогів та навчальних закладів

упродовж року науково-
педагогічні
працівники
інституту

4. Науковий  супровід  інноваційного  педагогічного
досвіду  вчителів  суспільно-гуманітарних  та
етико-естетичних  дисциплін  різних  типів
навчальних закладів

упродовж року Баяновська М.Р.

5. Науковий  супровід  вивчення  інноваційного
педагогічного досвіду

упродовж року Ходанич Л.П.

6. Науково-методичний супровід щодо впровадження
інноваційних  освітніх  моделей  і  технологій  у
навчально-виховний процес

упродовж року Росоха І.І.

2. Формування  інноваційного освітнього простору в  регіоні:  розробка та
впровадження нових освітніх моделей і технологій, координація інноваційної
діяльності

№
з/п

Назва Термін Відповідальний

1. Засідання експертної ради ЗІППО з питань
впровадження  дослідно-експериментальної
роботи  згідно  з  Положенням  про
експериментальний  загальноосвітній
навчальний заклад

січень,
березень,
червень,
грудень

Басараб М.М.,
Петечук В.М.

2. Створення  структури  вікі-спільноти
педагогічних працівників області

І півріччя Орос В.М.,
Шаркадій І.В.

3. Сприяння  щодо  формування  інноваційного
освітнього простору в регіоні та координації
діяльності навчальних закладів з цих питань

упродовж року Росоха І.І.
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Науково-методичний супровід діяльності авторських творчих 
майстерень учителів

№
з/п

Назва (тема) авторської
творчої майстерні

Рекомендований склад 
авторської творчої майстерні

1. Розвиток  професійної
компетентності  педагога  як
основа  якісної  позашкільної
освіти

Шкріба  Василь  Михайлович,  керівник  гуртка
Мукачівського центру туризму, краєзнавства, екскурсі
і спорту учнівської молоді;
Беркела  Олександра  Василівна,  керівник  гуртка,
методист  Рахівського  будинку  дитячої  та  юнацької
творчості;
Ігнатишин  Василь  Васильович,  керівник  гуртка
Виноградівського будинку дитячої творчості;
Примак  Віктор  Тарасович,  керівник  гуртків
Великоберезнянського  районного  центру
позашкільної роботи з дітьми та юнацтвом;
Ганущина  Світлана  Іванівна,  директор
Закарпатського обласного палацу дитячої та юнацької
творчості ,,ПАДІЮН”

2. Проблеми  управління
навчальним закладом

керівники навчальних закладів

3. Розвиток  професійної
компетентності  вчителів
музичного  та  образотворчого
мистецтва

вчителі музичного та образотворчого мистецтва

3. Координація дослідно-експериментальної роботи: 
а) всеукраїнського рівня
№
з/п

Тема дослідження Назва навчального закладу Наказ МОН
України

1. Формування  світогляду
дошкільників  засобами
художнього  слова  в
інтегрованому  просторі
ДНЗ

ДНЗ № 23, м. Мукачево Наказ МОН 
України від 
15.05.2012 р. 
№ 581

2. Науково-методичні  засади
впровадження  фінансової
грамотності  у  навчально-
виховний  процес
навчальних закладів

Хустська гімназія-інтернат Закарпатської
області;
Ужгородська  загальноосвітня  школа  
І  –  ІІІ  ступенів  №  6  ім.  Гренджі-
Донського Ужгородської міської ради;
Мукачівська загальноосвітня школа І – ІІІ
ступенів № 13 Мукачівської міської ради;
Ужгородська  загальноосвітня
спеціалізована  школа-інтернат  з
поглибленим  вивченням  окремих
предметів;
Міжгірська  загальноосвітня
спеціалізована  школа  з  поглибленим
вивченням окремих предметів;
Ясінянська загальноосвітня школа І – ІІІ
ступенів № 1 Рахівської районної ради;

Наказ МОН 
України від 
17.06.2013 р. 
№ 776
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Виноградівська  загальноосвітня  школа  
І – ІІІ ступенів № 8;
Виноградівська гімназія;
Мукачівська  гімназія  Мукачівської
міської ради;
Іршавська загальноосвітня школа І  –  ІІІ
ступенів № 1;
Свалявська загальноосвітня школа І – ІІІ
ступенів № 1 

б) регіонального рівня

№
з/п

Тема дослідження Назва навчального закладу Наказ
департаменту
освіти і науки
Закарпатської

ОДА
1. Формування  здорового

способу  життя  учнівської
молоді  в  загальноосвітніх
навчальних закладах

Ужгородська  загальноосвітня  школа  
І  –  ІІІ  ступенів  №  12  Ужгородської
міської ради Закарпатської області

Наказ 
департаменту 
освіти і науки 
Закарпатської 
ОДА від 
12.09.2014 
№358

2. Естетизація  виховного
середовища школи як фактор
формування  емоційної
культури учнів

Мукачівська  загальноосвітня  школа  
І  –  ІІІ  ступенів  №  6  Мукачівської
міської ради Закарпатської області

Наказ 
департаменту 
освіти і науки 
Закарпатської 
ОДА від 
12.09.2014 
№359

3. Поглиблене  вивчення
української  мови  в  5  –  9
класах  у  загальноосвітніх
навчальних  закладах
(класах)  з  угорською мовою
навчання

Комунальна  організація  (установа,
заклад)  ,,Берегівська  спеціалізована
школа-інтернат  І  –  ІІІ  ступенів
Берегівської  районної  державної
адміністрації”;

Батівська  загальноосвітня  школа  
І  –  ІІІ  ступенів  Берегівської  районної
ради Закарпатської області;

Бадалівська  загальноосвітня  школа  
І  –  ІІ  ступенів  Берегівської  районної
ради Закарпатської області;

Батрадівська загальноосвітня школа  
І  –  ІІ  ступенів  Берегівської  районної
ради Закарпатської області;

Бенянська  загальноосвітня  школа  
І  –  ІІ  ступенів  з  угорською  мовою
навчання  Берегівської  районної  ради
Закарпатської області;

Берегуйфалівська  загальноосвітня

Наказ 
департаменту 
освіти і науки 
Закарпатської 
ОДА від 
12.09.2014 
№360
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школа  І  –  ІІ  ступенів  Берегівського
району Закарпатської області;

Боржавська  загальноосвітня  школа  
І  –  ІІ  ступенів  з  угорською  мовою
навчання  Берегівської  районної  ради
Закарпатської області;

Великобийганська  загальноосвітня
школа  І  –  ІІ  ступенів  Берегівської
районної ради Закарпатської області;

Галаборська загальноосвітня школа  
І  –  ІІ  ступенів  Берегівської  районної
ради Закарпатської області;

Гетенська  загальноосвітня  школа  
І  –  ІІ  ступенів  з  угорською  мовою
навчання  Берегівської  районної  ради
Закарпатської області;

Гечанська  загальноосвітня  школа  
І  –  ІІ  ступенів  з  угорською  мовою
навчання  Берегівської  районної  ради
Закарпатської області;

Гутівська  загальноосвітня  школа  
І  –  ІІ  ступенів  Берегівської  районної
ради Закарпатської області;

Дийдянська  загальноосвітня  школа  
І  –  ІІ  ступенів  Берегівської  районної
ради Закарпатської області;

Запсонська  загальноосвітня  школа  
І  –  ІІ  ступенів  з  угорською  мовою
навчання  Берегівської  районної  ради
Закарпатської області;

Загальноосвітня школа І – ІІ ступенів
з  угорською  мовою  навчання  села
Оросієво  Берегівського  району
Закарпатської області;

Малобийганська  школа  І  –  ІІ
ступенів  Берегівської  районної  ради
Закарпатської області;

Попівська  загальноосвітня  школа  
І  –  ІІ  ступенів  з  угорською  мовою
навчання  Берегівської  районної  ради
Закарпатської області;

Рафайнівська загальноосвітня школа
І  –  ІІ  ступенів  з  угорською  мовою
навчання  Берегівської  районної  ради
Закарпатської області;

Четфалвівська  загальноосвітня
школа  І  –  ІІ  ступенів  Берегівської
районної ради Закарпатської області;

Шомівська  загальноосвітня  школа  
І  –  ІІ  ступенів  з  угорською  мовою
навчання  Берегівської  районної  ради
Закарпатської області;
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Варівська  загальноосвітня  школа  
І  –  ІІІ  ступенів  з  угорською  мовою
навчання  ім.  Ференца  Ракоці  ІІ
Берегівської  районної  ради
Закарпатської області;

Великоберезька  загальноосвітня
школа  І  –  ІІІ  ступенів  Берегівської
районної ради Закарпатської області;

Гатянська  загальноосвітня  школа  
І  –  ІІІ  ступенів  Берегівської  районної
ради Закарпатської області;

Косонська  загальноосвітня  школа  
І  –  ІІІ  ступенів  з  угорською  мовою
навчання  Берегівської  районної  ради
Закарпатської області;

Мужіївська  загальноосвітня  школа  
І  –  ІІІ  ступенів  Берегівської  районної
ради Закарпатської області;

Чомська  загальноосвітня  школа  
І  –  ІІІ  ступенів  Берегівської  районної
ради Закарпатської області;

Яношівська  загальноосвітня  школа  
І  –  ІІІ  ступенів  Берегівської  районної
ради Закарпатської області;

Навчально-виховний  комплекс
,,Дошкільний  навчальний  заклад  –
загальноосвітній  навчальний  заклад  
І – ІІ ступенів с. Горонглаб”;

Берегівська  загальноосвітня  школа  
І – ІІІ ступенів № 3 Берегівської міської
ради Закарпатської області;

Берегівська  загальноосвітня  школа  
І – ІІІ ступенів № 4 з угорською мовою
навчання  ім.  Лайоша  Кошута
Берегівської міської ради Закарпатської
області; 

Берегівська  загальноосвітня  школа  
І – ІІІ ступенів № 6 Берегівської міської
ради Закарпатської області; 

Берегівська  загальноосвітня  школа  
І – ІІІ ступенів № 7 з угорською мовою
навчання  Берегівської  міської  ради
Закарпатської області; 

Берегівська  загальноосвітня  школа  
І – ІІІ ступенів № 9 з угорською мовою
навчання  Берегівської  міської  ради
Закарпатської області; 

Берегівська  загальноосвітня  школа  
І  –  ІІІ  ступенів  №  10  Берегівської
міської ради Закарпатської області

4. Формування  морально- Ужгородська  спеціалізована Наказ 
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духовного  начала  шкільної
молоді

загальноосвітня школа І  –  ІІІ  ступенів
№ 2 з поглибленим вивченням окремих
предметів  Ужгородської  міської  ради
Закарпатської області

департаменту 
освіти і науки 
Закарпатської 
ОДА від 
24.09.2014 
№397

5. Адаптація, апробація 
та впровадження курсу 
,,Культура добросусідства”

Мукачівський дошкільний навчальний
заклад № 17 Мукачівської міської ради
Закарпатської області;
Мукачівський дошкільний навчальний

заклад № 25 Мукачівської міської ради
Закарпатської області;
 Мукачівський дошкільний навчальний
заклад № 29 Мукачівської міської ради
Закарпатської області;
 Дошкільний  навчальний  заклад  № 21
„Ластовічка”  загального  розвитку
Ужгородської  міської  ради
Закарпатської області;
 Дошкільний  навчальний  заклад
комбінованого типу № 39 Ужгородської
міської ради Закарпатської області;
 Дошкільний  навчальний  заклад  № 42
загального  розвитку  Ужгородської
міської ради Закарпатської області;
 Спеціалізований  навчально-виховний
комплекс  з  поглибленим  вивченням
іноземних  мов  „Первоцвіт”
Ужгородської  міської  ради
Закарпатської області;
 Спеціалізований  навчально-виховний
комплекс  з  поглибленим  вивченням
іноземних мов „Веселка” Ужгородської
міської ради Закарпатської області;
 Ужгородська  спеціалізована  школа  
І  –  ІІІ  ступенів  №  3  з  поглибленим
вивченням  англійської  мови
Ужгородської  міської  ради
Закарпатської області;
 Дошкільний  навчальний  заклад  села
Шаланки  Виноградівського  району
Закарпатської області;
 Шаланківська загальноосвітня школа І
– ІІІ ступенів Виноградівської районної
ради Закарпатської області;
 Дошкільний  навчальний  заклад
с. Середнє  Водяне  Рахівської  районної
ради Закарпатської області

Наказ 
департаменту 
освіти і науки 
Закарпатської 
ОДА від 
09.12.2014 
№612

4. Науково-методичний супровід впровадження інновацій, 
 проектна діяльність
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№
з/п

Назва Термін Відповідальний

Створення  програмно-методичного
комплексу  ,,Закарпатський  віночок”  для
дошкільної освіти

січень – 
червень

Рего Г.І.,
Романчак О.О.

Науково-методичний  супровід  вивчення,
узагальнення  і  поширення  передового
педагогічного досвіду вихователів ДНЗ, ГПД

квітень Рего Г.І., Ходанич
Л.П.,
Лемак М.В.

Науково-методичний  супровід  інноваційної
діяльності в навчальних закладах області

упродовж року Кафедра
менеджменту  та
інноваційного
розвитку освіти

Науково-методичний супровід роботи творчих
груп за напрямами:

- педагогічна  майстерня  з  проблем
художньо-естетичного виховання;

- педагогічна  майстерня  з  проблем
народознавства та краєзнавства;

- педагогічна  майстерня  з  проблем
громадянської освіти та виховання;

- педагогічна  майстерня  з  проблем
виявлення розвитку та виховання талановитої
особистості;

- педагогічна  майстерня  з  проблем
впровадження  у  виховну  практику  основ
наукових досліджень

упродовж року Басараб М.М.

5. Упровадження результатів інноваційної діяльності, 
створення бази даних інновацій

№
з/п

Назва Термін Відповідальний

Упровадження  регіонального  програмно-
методичного  комплексу  ,,Культура
добросусідства” для 1-го класу

серпень Кірик М.Ю.,
Гордуз Н.О.

Упровадження  регіонального  програмно-
методичного  комплексу  ,,Закарпатський
віночок” з формування в дітей дошкільного віку
міжкультурного  спілкування  в  закладах
Закарпаття

вересень Рего Г.І.,
Романчак О.О.

Активізація роботи сайту ,,Віртуальний дитячий
садок  ,,ДИВОКРАЙ”  з  метою  ефективної
співпраці  батьків,  педагогів,  дітей;  надання
методичної  допомоги  у  забезпеченні  рівних
стартових  можливостей  щодо  здобуття  дітьми

упродовж року Рего Г.І.,
Романчак О.О.
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дошкільної  освіти;  уточнення,  розширення,
поглиблення знань батьків про зміст дошкільної
освіти,  надання  кваліфікованої  допомоги
фахівцями з питань охорони життя і збереження
здоров’я  дітей  раннього  та  дошкільного  віку,
розвитку  дітей  з  особливими  потребами,
навчання  і  виховання  через  використання
сучасних  освітніх  технологій,  передового
практичного  досвіду  педагогічних  колективів,
батьків, громадськості Закарпаття
Підготовка спецкурсів  із  проблем інноваційної
освітньої  діяльності  у  галузі
здоров’язберігаючих  навчальних  та  виховних
технологій  та  еколого-економічного навчання  і
виховання в школах області

упродовж року Химинець В.В.

VІІІ. Формування єдиного освітнього 
інформаційного простору регіону

1. Науково-методичний супровід учасників інформатизації освіти

№ 
з/п

Назва Термін Відповідальний

Майстер-клас  ,,Створення  мультимедійних
презентацій”

березень,
жовтень

Голомб О.М.,
Сігетій І.П.

Майстер-клас  ,,Створення  мультимедійних
презентацій для вчителів фізики та астрономії”

березень,
жовтень

Хома Н.І.,
Гайналій Л.І.

Майстер-клас  ,,Створення  мультимедійних
презентацій”

квітень Хома Н.І.,
Глюдзик Г.Б.

Майстер-клас  ,,Створення  мультимедійних
презентацій”

вересень,
грудень

Орос В.М.,
Петечук К.М.

Майстер-клас ,,Застосування сучасних 
мережевих технологій з метою ефективної 
організації методичної роботи”

вересень Орос В.М.,
Шаркадій І.В.

Майстер-клас ,,Використання мережевих 
технологій при організації позакласної роботи”

жовтень Орос В.М.,
Хома Н.І.,
Шаркадій І.В.

Створення  структури  вікі-спільноти
педагогічних працівників області

І півріччя Орос В.М.,
Шаркадій І.В.

Використання  інформаційних  технологій  для
створення  інноваційного  середовища  регіону.
Методичні рекомендації

ІV квартал Орос В.М., 
Шаркадій І.В.

Використання офісних програм для створення 
текстових та презентаційних робіт. Частина 3.
Методичний посібник

упродовж року Орос В.М., 
Хома Н.І.,
Шаркадій І.В.
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2. Забезпечення навчання вчителів інформатики та методичної підтримки
викладання курсу інформатики

№
з/п

Назва Термін Відповідальний

1. Лекції,  практичні  заняття,  тематичні  дискусії,
консультування щодо використання ІКТ

упродовж року Орос В.М., 
Сігетій І.П., 
Хома Н.І.

2. Лекції,  практичні  заняття,  тематичні  дискусії,
консультування щодо викладання інформатики в
початкових класах

упродовж року Орос В.М., 
Сігетій І.П.

3. Консультування  щодо  написання  методичних
робіт  з  тематики  використання  ІКТ,
рецензування робіт

упродовж року Орос В.М., 
Сігетій І.П., 
Хома Н.І.

3.  Розбудова єдиного освітнього інформаційного освітнього 
простору регіону

№
з/п

Назва Термін Відповідальний

Створення  структури  вікі-спільноти
педагогічних працівників області

І півріччя Орос В.М.,
Шаркадій І.В.

Випуск  обласного  науково-методичного
журналу ,,Освіта Закарпаття” № 21, 22

лютий (№21),
жовтень (№22)

Ходанич Л.П.

Видання  матеріалів  переможців  та  учасників
Всеукраїнських  та  Міжнародних  виставок
,,Інноватика в сучасній освіті” та ,,Сучасні заклади
освіти”

червень Химинець В.В.

 Науково-методичний  супровід  проектної
діяльності  педагогів-слухачів  курсів  ППО,
надаючи  консультування  під  час  виконання
ними проектів та інших видів випускних робіт;
рецензувати  випускні  роботи  слухачів  курсів
ІППО

упродовж року Баяновська М.Р.,
Ходанич Л.П.

Розробка  та  упровадження  електронних  версій
методичних  розробок  з  навчально-методичної
діяльності  ДНЗ,  ЗНЗ  та  позашкільних
навчальних закладів

упродовж року Поп І.П.

Впровадження  проекту  зі  створення
інформаційної  системи  управління  освітою  в
Закарпатській області

упродовж року Орос В.М.

Організація  передплати  газети  районними  та
міськими  відділами  (управліннями)  освіти  та
індивідуальної  передплати  через  відділення
поштамту

упродовж року Поп І.П.

Випуск газети ,,Слово вчителя” на 8 сторінках
20 номерів (формат — А3, двічі на місяць) 

упродовж року Редколегія, 
працівники 
центру інформ.-
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видав. 
діяльності

Організація роботи із редакційними корпунктами
газети на базі районних відділів освіти

упродовж року Поп І.П.,
Ромочуська Т.І.

Організація роботи представництва видавництва
,,ПедПреса”,  газети  Міністерства  освіти  і
науки ,,Освіта України” 

упродовж року Поп І.П.

Організація випуску №21 та №22 журналу ,,Освіта
Закарпаття” як  наукового  видання:  (формат
видання – А4, орієнтовна кількість стор. – 180)

упродовж року Химинець В.В.,
Поп І.П.

Підготовка  та  видання  літератури  згідно  з
планами робіт кафедр та кабінетів ЗІППО

упродовж року Поп І.П., 
Бабич Н.І.

Оперативне інформування на ВЕБ-сайті ЗІППО
про  події  освітянського  процесу  та  життя
інституту

упродовж року Поп І.П., 
працівники 
центру інформ.-
видав. 
діяльності

Поширення  на  ВЕБ-сайті  ЗІППО  інноваційної
методики навчально-виховного процесу

упродовж року Поп І.П., 
працівники 
центру інформ.-
видав. 
діяльності

Оновлення  реєстраційних  форм  для  кожного
етапу олімпіад 

упродовж року Деяк І.П.

Підготовка  електронної  версії  газети  ,,Слово
вчителя” (200 номерів) та розміщення на сайті
інституту

упродовж року Бабич Н.І., 
Худайбергенов Е.

Підготовка електронної версії ,,Видання центру 
інформаційно-видавничої діяльності ЗІППО”

упродовж року Бабич Н.І.

4. Впровадження сучасних Інтернет-технологій в освітній 
 процес регіону, розвиток віртуальних педагогічних спільнот

№
з/п

Назва Термін Відповідальний

Створення  форуму  для  спілкування  та  обміну
інформацією  педагогічних  працівників
суспільно-гуманітарних,  природничо-
математичних  дисциплін,  дошкільної,
початкової та інклюзивної освіти

І квартал Деяк І.П., 
Поп І.П.

Віртуальна приймальна керівництва інституту ІІ квартал Деяк І.П., 
Поп І.П.

,,Скарбничка дитячої  творчості” – підрозділ на
сайті із творчими напрацюваннями школярів

ІІ – ІІІ квартал Деяк І.П., 
Ромочуська Т.І.

Створення  структури  вікі-спільноти
педагогічних працівників області

І півріччя Орос В.М.,
Шаркадій І.В.

Лекції,  практичні  заняття,  тематичні  дискусії,
консультування щодо використання ІКТ

упродовж року Орос В.М., 
Сігетій І.П., 
Хома Н.І.

Використання електронних засобів навчального
призначення.  Тренінги  з  учителями біології  та

упродовж року Бокоч О.С.,
Голомб О.М.

83



хімії  ,,Віртуальна  біологічна  лабораторія”,
,,Віртуальна  хімічна  лабораторія”  (Освітній
портал www/znanius.com)

5. Запровадження електронної освіти та розробка електронного 
освітнього контенту

№
з/п

Назва Термін Відповідальний

Моніторинг  покращення  роботи  сайту
(створення анкети та реєстраційної форми)

І квартал Дея І.П., 
працівники

Продовження  роботи  над  створенням
електронної  бібліотеки  напрацювань
працівників  ЗІППО, педагогічних працівників
навчальних установ краю

ІІ – ІV квартал Деяк І.П., 
Поп І.П.

Створення  рубрики  ,,Виховуємо  патріотів
України”

ІІ квартал Деяк І.П., 
Поп І.П.

,,Наша історія – надбання поколінь”.  Рубрика
на  допомогу  вчителям  історії,  українським
філологам, класним керівникам 

ІІІ квартал Деяк І.П., 
Поп І.П.

Створення рубрики ,,Психолог рекомендує” ІV квартал Деяк І.П., 
Поп І.П.

Створення  структури  вікі-спільноти
педагогічних працівників області

І півріччя Орос В.М.,
Шаркадій І.В.

Майстер-клас ,,Застосування сучасних 
мережевих технологій з метою ефективної 
організації методичної роботи”

вересень Орос В.М.,
Шаркадій І.В.

ІХ. Координація діяльності районних/міських 
науково-методичних кабінетів/центрів

1. Науково-методичний  супровід  роботи  з  педагогічними  працівниками
районних (міських) методичних кабінетів (центрів): семінари, наради тощо

№
з/п

Назва заходу.
Тема семінару

Категорії 
учасників

Місце 
проведення

Відповідальний

СІЧЕНЬ
1. Інструктивно-практичний

семінар  (у  формі  вебінару)  з
питань  організації  та
проведення  Міжнародного
математичного  конкурсу
,,Кенгуру  –  2015”  та
,,Всеукраїнського  конкурсу
,,Левеня”

районні/міські 
координатори
конкурсу
,,Кенгуру – 
2015”, ,,Левеня”

м. Ужгород,
ЗІППО

Петечук В.М.,
Петечук К.М.,
Гайналій Л.І.

ЛЮТИЙ
Інструктивно-методичний методисти та м. Ужгород, Турок К.Ю.
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семінар  (у  формі  вебінару)  з
питань  роботи  шкільних
бібліотек

голови 
методоб’єднань 
шкільних 
бібліотекарів 
області

ЗІППО

Навчально-практичний  семінар
(у формі вебінару) ,,Підготовка
школярів до ЗНО з математики”

керівники м/о, 
методисти 
методкабінетів 
районних/міських 
відділів /управлінь
освіти, які 
відповідають за 
викладання 
математики

м. Ужгород,
ЗІППО

Петечук К.М.,
Сігетій І.П.,
Орос В.М.,
Петечук В.М.

БЕРЕЗЕНЬ
Інструктивно-методична нарада
з  питань  пробного  тестування
ЗНО – 2015

відповідальні за 
ЗНО в 
містах/районах

м. Ужгород,
ЗІППО,
ІІ декада

Павлович-
Іліньо З.В.

Науково-практичний  семінар-
вебінар  ,,Впровадження  нової
програми з інформатики у 2 – 3
класах”

керівники м/о, 
методисти 
методкабінетів 
районних/міських 
відділів /управлінь
освіти, які 
відповідають за 
викладання 
інформатики у 
початкових класах

Мукачівський
район

Орос В.М.,
Хома Н.І.,
Гордуз Н.О., 
Шаркадій І.В.

КВІТЕНЬ
Науково-практичний  семінар

,,Формування  готовності
учнів основної та старшої
школи  до  профільного та
професійного
самовизначення”

методисти 
районних /міських 
відділів /управлінь
освіти, які 
відповідають за 
трудове навчання 

Мукачівський
державний

університет,
ІІ декада

Тяскайло Г.І.

Інструктивно-методична нарада
(у  формі  вебінару)  ,,Методичні
рекомендації  МОН з іноземних
мов  щодо  завершення
2014/2015 н.р.”

методисти 
міських /районних 
методкабінетів, що
відповідають за 
викладання 
іноземних мов

м.Ужгород,
ЗІППО,
ІІ декада

Буксар І.О.,
Рацюк О.І.,
Тріфан М.С.

Обласний  семінар  (у  формі
вебінару) ,,Формування почуття
національної  гідності  та
виховання  національної
свідомості на уроках історії та в
позакласній роботі”

методисти 
міських /районних 
методкабінетів, що
відповідають за 
викладання історії,
керівники 
районних /міських 
м/о учителів 
історії та 
правознавства

м. Чоп,
ІІ декада

Шимон Ю.Ю.
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Інструктивно-методичний
семінар-нарада  ,,Тестування
ЗНО – 2015”

відповідальні за 
ЗНО в районах 
/містах,
відповідальні за 
пункти тестування

м. Ужгород,
ЗІППО,
ІІ декада

Павлович-
Іліньо З.В.

Інструктивно-методичний
семінар-нарада  ,,Організація
перевірки  відкритої  частини
тестових  завдань  з  української
мови ЗНО”

старші 
екзаменатори

м. Ужгород,
ЗІППО,
ІІ декада

Павлович-
Іліньо З.В.

Обласний  семінар  ,,Актуальні
питання з апробації підручників
з  географії  для  6  класу  в  ЗНЗ
Закарпатської області”

учителі  географії
учасники апробації

Неліпинська
ЗОШ І – ІІІ ст.
Свалявського

р-ну,
ІІ декада

Глюдзик Г.Б.

Науково-практичний
семінар  ,,Особливості
викладання  математики  з
використанням  інформаційно-
комп’ютерних технологій”

керівники 
районних /міських 
методичних 
об’єднань, 
методисти 
методкабінетів 
районних/міських 
відділів /управлінь
освіти

Виноградів-
ський район,

30 квітня

Петечук В.М.,
Петечук К.М.,
Сігетій І.П.,
Орос В.М.

ТРАВЕНЬ
Інструктивно-методичний
семінар  (у  формі  вебінару)
,,Розвиток  професійної
компетентності  педагога  як
основа  якісної  позашкільної
освіти”

директори
позашкільних
навчальних
закладів

м. Ужгород,
ПАДІЮН

Качур Б.М.,
Кузьма В.М.

Науково-практичний семінар (у
формі вебінару) ,,Формування 
життєвої компетентності учнів 
шляхом використання 
практично – орієнтованих 
завдань на уроках фізики та 
астрономії”

керівники 
районних /міських 
методичних 
об’єднань та 
методисти 
методкабінетів 
районних/міських 
відділів /управлінь 
освіти

м. Ужгород,
ЗІППО

Гайналій Л.І.

Науково-практичний семінар-
вебінар ,,Роль ІКТ у роботі з 
обдарованими учнями”

керівники 
районних /міських 
методичних 
об’єднань та 
методисти 
методкабінетів 
районних/міських 
відділів /управлінь 
освіти

Виноградів-
ський район

Орос В.М.,
Шаркадій І.В.

ЧЕРВЕНЬ
Інструктивно-методичний методисти Мукачівський Сивохоп В.І.
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семінар  ,,Національно-
патріотичне виховання учнів”

районних/
міських
відділів/управлінь
освіти,  які
відповідають  за
виховну роботу,
керівників
методичних
об’єднань
заступників
директорів  шкіл  з
виховної роботи

район

Семінар-нарада  (у  формі
вебінару)  ,,Про  підсумки  ІІІ
етапу  Всеукраїнських
учнівських олімпіад”

відповідальні 
працівники 
методкабінетів 
районних/міських 
відділів /управлінь 
освіти за роботу з 
обдарованими 
дітьми

м. Ужгород,
ЗІППО,
ІІ декада

Палько Т.В.,
Райхель Г.Є.

Науково-методичний  семінар
(у  формі  вебінару)
,,Особливості  змістового  та
методичного  забезпечення
викладання  хімії  за  новими
програмами та підручниками у
7 класах”

методисти
методкабінетів
районних/міських
відділів  /управлінь
освіти,  які
відповідають  за
викладання хімії

м. Ужгород,
ЗІППО,
ІІ декада

Голомб О.М.

СЕРПЕНЬ
Інструктивно-методичний
семінар  (у  формі  вебінару)
,,Особливості  організації
навчально-виховного процесу з
вивчення  предметів  трудового
навчання  (технологій)  та
креслення”

методисти 
районних /міських 
відділів (управлінь)
освіти, які 
відповідають за 
трудове навчання

м. Ужгород,
ЗІППО,
І декада

Сивохоп Я.М.,
Тяскайло Г.І.

Науково-методична  нарада  (у
формі  вебінару)  ,,Вивчення
художньо-естетичних
дисциплін  у  загальноосвітніх
навчальних закладах”

методисти 
районних/
міських 
відділів/управлінь 
освіти з художньо-
естетичних 
дисциплін, 
керівники 
методичних 
об’єднань

м. Ужгород,
ЗІППО,
І декада

Баяновська М.Р., 
Ходанич П.М., 
Жабляк М.Д.

Інструктивно-методична
нарада  (у  формі  вебінару)
,,Методичні рекомендації МОН
з  іноземних  мов  щодо
завершення  
2014/2015 н.р.”

методисти 
міських /районних 
методкабінетів, що 
відповідають за 
викладання 
іноземних мов

м. Ужгород,
ЗІППО,
ІІ декада

Буксар І.О.,
Рацюк О.І.,
Тріфан М.С.
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22. Інструктивно-методична 
нарада ,,Методичні 
рекомендації щодо вивчення 
суспільствознавчих дисциплін 
у 2015/2016  н.р.” 

методисти
районних/міських
методкабінетів
відділів /управлінь
освіти, що 
відповідають за 
викладання 
суспільствознавчих
дисциплін

м. Ужгород,
ЗІППО

ІІІ декада

Баяновська М.Р.,
Шимон Ю.Ю.

23. Інструктивно-методична 
нарада ,,Особливості вивчення 
української мови і літератури, 
світової літератури у 
загальноосвітніх навчальних 
закладах та української мови і 
літератури у школах з 
викладанням мовами 
нацменшин у 2015/2016  н.р.” 

методисти
районних/міських
методкабінетів
відділів /управлінь
освіти

м. Ужгород,
ЗІППО

ІІІ декада

Гнаткович Т.Д.,
Опачко О.І.

ВЕРЕСЕНЬ
Семінар  –  навчання  з  питань
охорони  праці  та  безпеки
життєдіяльності  у  закладах
освіти

відповідальні за 
навчання з питань 
охорони праці 
(міських) відділів 
(управлінь) освіти 

м. Ужгород,
ЗІППО,
І декада

Тяскайло Г.І.

Навчально-методичний  семінар
(у формі вебінару) ,,Аналіз ЗНО
2015  та  актуальні  питання
підготовки  школярів  до  ЗНО
2016 з хімії”

методисти 
методкабінетів 
районних/міських 
відділів /управлінь
освіти, які 
відповідають за 
викладання хімії

м. Ужгород,
ЗІППО,
І декада

Голомб О.М.

Інструктивно-методичний
семінар  (у  формі  вебінару)
,,Організація  навчально-
виховного процесу з фізичного
виховання  та  особливості
викладання  фізичної  культури
та предмета  ,,Захист Вітчизни”
у новому навчальному році”

фахівці управлінь 
освіти та 
керівники 
методичних 
об’єднань вчителів
фізичної культури 
та предмета 
,,Захист Вітчизни”

м. Ужгород,
ЗІППО,
І декада

Дуб В.І.

Семінар за підсумками ЗНО – 
2015

відповідальні за 
ЗНО в 
містах/районах

м. Ужгород,
ЗІППО

ІІ декада

Павлович-
Іліньо З.В.

Інструктивно-методичний
семінар  (у  формі  вебінару)
,,Організаційно-методичні
аспекти  роботи
районних/міських
методкабінетів  та  навчальних
закладів у 2015/2016 н.р.”

завідувачі 
методкабінетів 
районних/міських 
відділів /управлінь
освіти

м. Ужгород,
ЗІППО

ІІІ декада

Палько Т.В.,
Петечук В.М.,
Басараб М.М.,
Лазар І.В.,
Райхель Г.Є.,
Немеш В.І.,
Турок К.Ю., 
Сивохоп В.І.,
Жабляк М.Д.
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ЖОВТЕНЬ
Науково-практичний 
семінар ,,Особливості 
викладання математики з 
використанням інформаційно-
комп’ютерних технологій”

керівники 
районних/міських 
методичних 
об’єднань та 
методисти 
методкабінетів 
районних/міських 
відділів /управлінь
освіти, які 
відповідають за 
викладання 
математики

Хустський
район,

1 жовтня

Петечук В.М.,
Петечук К.М.,
Сігетій І.П.,
Орос В.М.

Семінар  (у  формі  вебінару)
,,Вплив  діяльності  методичної
служби  на  неперервне
підвищення  кваліфікації
педагогічно-методичних
працівників”

заступники
директорів
позашкільних
навчальних
закладів

м. Ужгород,
ЗІППО

Жабляк М.Д.,
Кузьма В.М.

Інструктивно-методичний
семінар  ,,Сучасні  підходи  до
впровадження  народознавства,
краєзнавства у виховний процес
ЗНЗ”

методисти
районних/
міських
відділів/управлінь
освіти,  які
відповідають  за
виховну роботу,
керівників
методичних
об’єднань
заступників
директорів  шкіл  з
виховної роботи

м. Ужгород,
ЗІППО

Сивохоп В.І.

Науково-методичний семінар (у
формі вебінару) ,,Бібліотека-
територія творчості”

методисти та 
голови 
методоб’єднань 
шкільних 
бібліотекарів 
області

м. Ужгород,
ЗІППО,
ІІ декада

Турок К.Ю.

Науково-методичний семінар (у
формі  вебінару)  ,,Діяльнісний
підхід  як  один  із  ключових  у
сучасній  шкільній  біологічній
та екологічній освіті”

методисти та 
керівники 
методоб’єднань з 
біології міських 
/районних 
управлінь /відділів
освіти

м. Ужгород,
ЗІППО,
ІІ декада

Бокоч О.С.

Інструктивно-практичний
семінар  (у  формі  вебінару)  з
питань  організації  та
проведення 
Міжнародного  конкурсу  з
інформатики  та  комп’ютерної
вправності ,,Бобер – 2015”

районні /міські 
координатори
конкурсу
,,Бобер – 2015”

м. Ужгород,
ЗІППО

Шаркадій І.В.
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Науково-методичний семінар (у
формі  вебінару)  ,,Теоретичні  і
практичні  аспекти  сучасного
уроку  географії  в  системі
особистісно-орієнтованого
навчання”

методисти
районних/міських
відділів/управлінь
освіти, керівники
районних/міських/
методоб’єднань з 
географії та 
економіки

м. Ужгород,
ЗІППО,

22 жовтня

Глюдзик Г.Б.

Науково-методичний
семінар  ,,Духовно-естетичний
розвиток шкільної молоді”

методисти з 
художньо-
естетичних 
дисциплін, 
керівники 
методичних 
обєднань

м. Ужгород,
ЗІППО,

ІІІ декада

Баяновська М.Р., 
Ходанич П.М., 
Жабляк М.Д.

Обласний  семінар  (у  формі
вебінару)  ,,Організаційно-
методичні підходи до вивчення
іноземної  мови  у
загальноосвітніх  навчальних
закладах області”

методисти 
міських /районних 
методкабінетів, що
відповідають за 
викладання 
іноземної мови

м. Ужгород,
ЗІППО,

ІІІ декада

Буксар І.О., 
Рацюк О.І., 
Тріфан М.С.

Обласний  семінар  (у  формі
вебінару)  ,,Компетентнісний
підхід  у  процесі  навчання
історії  та  правознавства  на
уроках та  в  позаурочний час у
школі”

методисти 
міських /районних 
методкабінетів, що
відповідають за 
викладання історії 
та правознавства, 
керівники 
районних /міських 
м/о учителів 
історії та 
правознавства

м. Берегово,
ІІІ декада

Шимон Ю.Ю.

ЛИСТОПАД
Науково-практичний семінар (у
формі  вебінару)  ,,Проектні
технології  як  засіб  активізації
пізнавальної діяльності учнів на
уроках фізики”

керівники 
районних/міських
м/о учителів 
фізики області, 
методисти 
районних/міських 
методкабінетів

м. Ужгород,
ЗІППО,
І декада 

Гайналій Л.І.

ГРУДЕНЬ
Науково-методичний семінар (у
формі вебінару) ,,Впровадження
нового  Державного  стандарту
при  вивченні  інформатики  у
початковій школі”

методисти 
методкабінетів 
районних/міських 
відділів /управлінь
освіти, які 
відповідають за 
викладання 
інформатики у 
початкових класах

м. Ужгород,
ЗІППО,
І декада

Орос В.М.,
Хома Н.І.,
Гордуз Н.О., 
Шаркадій І.В.
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2. Науково-методичний  супровід  роботи  з  педагогічними  працівниками
районних (міських) методичних кабінетів (центрів)

№
з/п

Назва Термін Відповідальний

1. Науково-методичне  забезпечення  регіональної
програми  розвитку  дошкільної  освіти  Закарпаття
до 2017 року 

упродовж року Рего Г.І.,
Романчак О.О.

2. Висвітлення в педагогічній пресі  матеріалів  щодо
інноваційної  діяльності  методичних  служб,
окремих педагогічних колективів

упродовж року Гордуз Н.О.,
Кірик М.Ю.,
Гаяш О.В.,
Рего Г.І.,
Романчак О.О.

3. Надання  постійних  консультацій  щодо  складання
індивідуальної програми розвитку, індивідуального
навчального  плану,  планування  уроків,
індивідуальних  корекційних  занять  у  системі
корекційної та інклюзивної освіти

упродовж року Гаяш О.В.

3. Формування мережі базових методичних кабінетів/центрів 
 з основних напрямів їхньої діяльності 

 
№
з/п

Назва Термін Відповідальні

1. Стажування  новопризначених  методистів
районних/міських методкабінетів при інституті 

квітень –
вересень

Лазар І.В.

2. Удосконалення  системи  консультування
методичних  працівників  з  проблем  реалізації
Державних  освітніх  стандартів  та  навчальних
програм 

упродовж року Гордуз Н.О.,
Кірик М.Ю.,
Рего Г.І.,
Романчак О.О.

4. Аналіз діяльності районних (міських) методичних кабінетів (центрів) 

№
з/п

Назва Термін та місце Відповідальні

1. Вивчення системи роботи методичного об’єднання
вчителів біології Виноградівського району

березень,
Виноградівський

район

Бокоч О.С.

2. Використання  методистами  районних/міських
методичних  кабінетів  сучасних  освітніх  систем  і
технологій,  інтерактивних  методів  в  організації
навчально-пізнавальної  діяльності  дітей
дошкільного віку

травень,
м. Іршава

Рего Г.І.,
Романчак О.О.

3. Вивчення  питання  впровадження  методистами
районних/міських  методичних  кабінетів
здоров’язбережувальних  технологій  в  навчально-
виховний процес дошкільних навчальних закладів 

вересень,
м. Ужгород

Рего Г.І.,
Романчак О.О.

4. Надання  методичної  допомоги  новопризначеним
методистам  початкової  освіти  з  питань
впровадження  Державного  стандарту  початкової

вересень,
Перечинський

район, 

Гордуз Н.О.,
Кірик М.Ю.
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загальної освіти м. Мукачево

Х. Міжнародна діяльність закладу

1. Співпраця з  міжнародними фондами,  науковими центрами,  навчальними
закладами, освітніми установами та громадськими організаціями

№
з/п

Назва Місце Термін Відповідальний

1. Підписання угоди про співпрацю з
Інститутом  досліджень  та
розвитку освіти Угорщини

м. Будапешт,
Угорщина

травень Палько Т.В.,
Басараб М.М.,
Качур Б.М.

2. Налагодження контактів, 
підготовка та підписання 
угоди про співробітництво з 
факультетом педагогіки 
Інституту ім. Гал Ференца 
(м. Сарваш, Угорщина)

Шін Й.Б., 
Габода Б.В., 
Герцог Ю.В.

3. Підписання угоди про співпрацю з
Товариством проектної педагогіки
Угорщини

м. Будапешт,
Угорщина

травень Палько Т.В.,
Басараб М.М.,
Качур Б.М.

4. Підписання угоди про співпрацю з
Педагогіко-методичним  центром
Словаччини 

м. Пряшів,
Словаччина

червень Палько Т.В.,
Басараб М.М.,
Качур Б.М.

5. Співпраця  з  носіями  мови
(волонтери Корпусу Миру США у
відповідності  до  офіційних
нормативних документів) 

м. Ужгород,
ЗІППО

упродовж
року

Палько Т.В.,
Тріфан М.І.

6. Співпраця з:
 -  природничо-гуманітарним
факультетом  Пряшівського
університету ім. Й. Шафарика;
- Мюнхенським університетом 
ім. Людвіга-Максиміліана; 
- Дебреценським 
реформаторським педагогічним 
інститутом ім. Ференца Келчеі; 
-  Міжнародним  Фондом
,,Відродження”; 
-  Лабораторією  навчання
іноземних  мов  Інституту
педагогіки АПН України 

 
м. Пряшів,
Словаччина

м. Мюнхен,
Німеччина

м. Дебрецен,
Угорщина

упродовж 
року

Баяновська М.Р.

2. Розробка та реалізація міжнародних програм і проектів

№
з/п

Назва Місце Термін Відповідальний

1. Проект Організації з безпеки та
співробітництва  в  Європі

м. Ужгород,
ЗІППО

упродовж
року

Бокоч О.С.
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(ОБСЄ) ,,Зелений пакет”:
-  здійснення  координаційної
роботи у регіоні з поширення та
впровадження  у  навчальний
процес  матеріалів  методичних
комплексів  екологічного  змісту,
включення їх  у зміст  лекцій  на
курсах  підвищення  кваліфікації
вчителів,  виступи  на  науково-
методичній  раді,  організація
тренінгів,  круглих  столів,
співпраця  з  різноманітними
організаціями  екологічного
спрямування  в  Закарпатській
області

2. Спільний  пілотний  проект
МОН,  Національного  банку
України  та  Агентства  США  з
міжнародного розвитку (USAID)
курсу  за  вибором  ,,Фінансова
грамотність”: 
-  здійснення  координаційної
роботи у регіоні з поширення та
впровадження  у  навчальний
процес  матеріалів  методичних
комплексів, включення їх у зміст
лекцій  на  курсах  підвищення
кваліфікації  вчителів,  виступи
на  науково-методичній  раді,
організація  тренінгів,  круглих
столів  з  метою  виховання
освіченого  фінансового
споживача  та  популяризації
практичних  аспектів
фінансового  планування,
управління власними фінансами
та  відповідальної  поведінки
споживача,  співпраця  з
різноманітними  організаціями
фінансового  спрямування  в
Закарпатській області

м. Ужгород,
ЗІППО

упродовж
року

Глюдзик Г.Б.

3. Українсько-польський проект
,,Шкільна  академія
підприємництва”:
- розвиток серед учнів і вчителів
підприємницької  культури  та
компетенцій,  необхідних  для
досягнення успіху в бізнесі або
професійній кар’єрі;
-  обмін  досвідом  із
впровадження  до  шкільної
практики  діяльності,  пов’язаної

м. Ужгород,
ЗІППО

упродовж
року

Глюдзик Г.Б.
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з  розвитком  професійної
активізації підприємництва;
-  використання  потенціалу
учасників  і  частини  проекту  у
передачі  набутих  знань  та
навичок

4. Реалізація  міжнародного
словацько-українського
проекту ,,Європа в школі – ІІ»: 
проведення семінарів;
організація Літньої школи; 
підготовка  та  видання  робочих
зошитів  для  тренерів  з  тем
євроінтеграційних  процесів:
,,Економіка”,  ,,Політика”,
,,Громадянство  і  громадянське
суспільство”, ,,Цінності”

м. Банська
Бистриця,

Словаччина;
Ужгород,
Україна

упродовж
року

Палько Т.В.,
Качур Б.М.,
Іваць О.М.

5. Розробка і реалізація українсько-
словацького  проекту  щодо
навчання  педагогічних
працівників  використанню
інформаційно-комунікаційних
технологій

м. Ужгород –
м. Братіслава

упродовж
року

Орос В.М.,
Герцог Ю.В.

3. Заходи в рамках співпраці:

а) у межах СНД; 
б) у країнах дальнього зарубіжжя

№
з/п

Назва Термін Відповідальний

1.  Участь у наукових форумах Угорської академії
наук  та  інших  вищих  навчальних  закладів
Угорщини з проблем дошкільної педагогіки та
історії дошкілля Закарпаття

упродовж року Рего Г.І. (як член
Угорської 
академії наук, 
що проживає за 
кордоном)

2. Участь  у  наукових  форумах  кафедри
україністики  Пряшівського  університету  
ім. Шафарика (Словаччина)

упродовж року Палько Т.В.,
Лемак М.В.

3. Співпраця  з  дитячими  та  художньо-освітніми
виданнями Східної Словаччини

упродовж року Ходанич Л.П.

4. Участь  у  наукових  форумах  природничо-
гуманітарного  факультету  Пряшівського
університету ім. Й. Шафарика (Словаччина)

упродовж року Баяновська М.Р.

6. Участь  у  наукових  форумах  Дебреценського
реформаторського педагогічного інституту 
ім. Ференца Келчеі (Угорщина) 

упродовж року Баяновська М.Р.

7. Участь  у  наукових  форумах  Міжнародного
Фонду ,,Відродження”

упродовж року Баяновська М.Р.
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4. Результати діяльності

№
з/п

Назва Термін Відповідальний

1.  Публікація  наукових  статей  в  закордонних
виданнях

 упродовж року Науково-
методичні
працівники
інституту

2. Інформування  педагогічних  працівників
області  про  розвиток  освіти  і  науково-
педагогічних  теорій  в  країнах  близького  і
дальнього зарубіжжя

 упродовж року Науково-
методичні
працівники
інституту

3. Публікація  науково-публіцистичних  та
художніх  матеріалів  в  освітньо-культурних
виданнях Словаччини (,,Дукля”, ,,Веселка”)

 упродовж року Ходанич Л.П.

ХІ. Моніторинг якості освіти регіону

1.  Моніторинг освітньої діяльності:
а) участь у всеукраїнських моніторингових дослідженнях

б) моніторингові та соціологічні дослідження в регіоні

№
з/п

Назва Місце
проведення

Термін Відповідальний

1. Моніторингове дослідження 
стану навчально-методичного та 
матеріально-технічного забезпе-
чення предметів природничо-
математичного циклу ІІ етап 
2014 – 2015 рік (Наказ 
МОНмолодьспорту України від 
2 жовтня 2012 р. №1064)

навчально-виховні
заклади,

методичні
установи області

Згідно з
графіком

МОН

Бокоч О.С.,
Павлович-
Іліньо З.В.

2. Моніторингове дослідження 
стану позашкільної освіти та 
позакласної роботи в 
загальноосвітніх навчальних 
закладах у 2013 – 2017 роках 
(Наказ МОН України 28.05.13 
№620)

згідно з вибіркою 
до наказу 

листопад Павлович-
Іліньо З.В.,
Меленевич І.М.
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2. Науково-методичний супровід моніторингових досліджень

№
з/
п

Назва Термін Відповідальний

1. Методичний  супровід  моніторингових
досліджень Центру ЗНО, інноваційних освітніх
технологій та дистанційного навчання:

- збір інформації;
- розробка  механізму  вивчення  і

підготовки аналітичних матеріалів;
- аналітичний звіт;
- висновки

упродовж року Павлович-
Іліньо З.В.

3. Організаційно-методичний  супровід  зовнішнього  незалежного
оцінювання 2015 року

№ 
з/п

Вид діяльності Прогнозований
термін

виконання

 Відповідальні

1. Визначення відповідальних за роботу з базою 
персональних даних осіб, що можуть залучатися 
до проведення ЗНО – 2015, на певній території.
Контроль  обігу  Карток  суб’єктів  персональних
даних

січень Павлович-
Іліньо З.В.,
Меленевич І.М.

2. Визначення відповідальних за організацію та 
проведення пробного тестування на місцях

січень Павлович-
Іліньо З.В.,
Меленевич І.М.

3. Організація та  проведення нарад,  у тому числі  в
режимі  он-лайн,  з  відповідальними  за  ЗНО  в
містах/районах  з  питань  пробного  тестування/
ЗНО – 2015

січень – лютий 
(за графіками

ІФРЦОЯО)

Павлович-
Іліньо З.В.,
Меленевич І.М.

№
з/п

Назва дослідження Терміни
проведення

Категорія
досліджуваних

Відповідальний

1. Дослідження ціннісного 
ставлення учнів шкіл до 
здоров’я та здорового способу 
життя на базі 
експериментального закладу 
СЗОШ І – ІІІ ст. № 12 
м. Ужгорода

січень – 
червень

учні 5 – 8
класів

Сивохоп Я.М.

2. Моніторинг самоосвіти 
вчителів Закарпатської області

вересень –
жовтень

педагоги Павлович-
Іліньо З.В.,
Меленевич І.М.

3. Моніторинг  реалізації
програм,  що  містять
здоров’язбережувальний
компонент  у  навчальних
закладах області

липень – 
грудень

учні 5 – 8
класів

Сивохоп Я.М.

96



4. Організація роботи з педагогічною громадськістю
(зміст,  формат  тестових  завдань  та  процедура
тестування)  через  проведення  лекцій  на  курсах
підвищення кваліфікації вчителів та семінарів для
різних  категорій  педагогічних  працівників:
учителів-предметників  і  класних  керівників
випускних класів тощо

упродовж року Павлович-
Іліньо З.В.,
Меленевич І.М.

5. Організація роботи з батьківською громадськістю
(участь у загальношкільних, класних батьківських
зборах тощо)

упродовж року Павлович-
Іліньо З.В.,
Меленевич І.М.

6. Організація роботи з учнівською та студентською 
молоддю:

 інформаційні листівки ,,ЗНО – 2015: 
читали, чули, знаємо!!!”;

 проведення конференцій в режимі он-лайн;
 забезпечення іншими інформаційними 

матеріалами про ЗНО – 2015 (за наявності);
 проведення конференцій в режимі он-лайн;
 участь у класних годинах тощо

упродовж року Павлович-
Іліньо З.В.,
Меленевич І.М.

7. Організація роботи із ЗМІ:
 організація та проведення 

прес-конференцій, у тому числі в режимі 
он-лайн;

 участь у телепередачах на місцях;
 підготовка та друк матеріалів про ЗНО у 

місцевих ЗМІ;
 архівування матеріалів про ЗНО у місцевих

ЗМІ

упродовж року Павлович-
Іліньо З.В.,
Меленевич І.М.

8. Організація громадського контролю у системі 
ЗНО:

 інформування громадськості про інститут 
громадських спостерігачів;

реєстрація громадських спостерігачів

упродовж року Павлович-
Іліньо З.В.,
Меленевич І.М.

9. Оновлення довідника навчальних закладів у 
програмі „СПРУТ”

за потребою Павлович-
Іліньо З.В.

10. Робота з базою персональних даних осіб, що 
можуть залучатися до проведення пробного 
тестування/ЗНО – 2015

упродовж року Павлович-
Іліньо З.В.,
Меленевич І.М.

11. Подання пропозицій щодо створення пунктів 
пробного тестування (ППТ), визначення 
відповідальних за ППТ та їхніх помічників

січень – 
березень

Павлович-
Іліньо З.В.

12. Організація роботи зі зверненнями громадян щодо
проведення пробного тестування/ЗНО – 2015

упродовж року Павлович-
Іліньо З.В.

13. Визначення відповідності ПТ вимогам УЦОЯО березень Павлович-
Іліньо З.В.,
Меленевич І.М.

14. Формування мережі пунктів тестування (ПТ) 
(пробного та основного), відповідальних та 
помічників відповідальних за пункти тестування

лютий – 
квітень 

Павлович-
Іліньо З.В.
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15. Моніторинг кількості учасників, які роздрукували 
запрошення на пробне тестування

січень –
березень

Павлович-
Іліньо З.В.,
Меленевич І.М.

16. Організація доставки контейнерів з матеріалами 
пробного тестування на місця за схемою ,,РЦОЯО 
– відповідальний за ЗНО в області – 
відповідальний за ЗНО в місті/районі – 
відповідальний за пункт пробного тестування”

10 – 14 березня

Павлович-
Іліньо З.В.

17. Навчання/інструктаж персоналу ППТ (у тому 
числі в режимі он-лайн):

 відповідальні та помічники відповідальних 
за ППТ;

 старші інструктори;
 інструктори, чергові.

Укладання договорів зі старшими інструкторами, 
інструкторами, черговими ППТ

до 14 березня Павлович-
Іліньо З.В.,
Меленевич І.М.

18. Проведення пробного тестування:
 з української мови та літератури;
 з математики, історії України, ноземних 

мов, біології, фізики, російської мови 
географії, хімії

21 березня,
28 березня

Павлович-
Іліньо З.В.,
Меленевич І.М.

19. Оперативне інформування про хід проведення 
пробного тестування

21 – 22 березня,
28 – 29 березня

Павлович-
Іліньо З.В.

20. Облік  наданих  послуг  особами,  залученими  до
проведення пробного тестування:

 передача договорів, зведених актів ППТ, 
ПШК у райони;

 повернення до РЦОЯО одного примірника 
договору, належно оформлених документів,
що підтверджують проведення підготовки 
залучених у ППТ осіб;

 збір, завірення, доставка до РЦОЯО 
зведених актів

до 20 березня,

до 10 квітня

Павлович-
Іліньо З.В.,
Меленевич І.М.

21. Організаційні підсумки проведення пробного 
тестування

до 15 квітня Павлович-
Іліньо З.В.

22. Подання пропозицій щодо створення пунктів 
тестування (ПТ), визначення відповідальних за ПТ
та їхніх помічників

до 12 березня Павлович-
Іліньо З.В.

23. Подання пропозицій щодо уповноважених осіб 
УЦОЯО

до 12 березня Павлович-
Іліньо З.В.

24. Підбір старших інструкторів, інструкторів (у т.ч. 
інструкторів-сурдоперекладачів – за потреби), 
чергових ПТ

до 06 квітня Павлович-
Іліньо З.В.

25. Інформування персоналу ПТ (старших 
інструкторів, інструкторів, чергових) про 
залучення до роботи на ПТ

за три дні до
кожного

тестування

Павлович-
Іліньо З.В.,
Меленевич І.М.

26. Підготовка та подання пропозицій щодо створення
пункту перевірки (ПП), визначення 
відповідального за ПП, старших екзаменаторів 
(кураторів з перевірки відкритих тестових 

березень –
квітень

Павлович-
Іліньо З.В.
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завдань). Підбір старших екзаменаторів та 
екзаменаторів

27. Забезпечення ПП навчальними матеріалами 
(критерії оцінювання тощо)

квітень Павлович-
Іліньо З.В.

28. Проведення тестування з української мови та 
літератури

24 квітня Павлович-
Іліньо З.В.,
Меленевич І.М.

29. Забезпечення ПТ пакетами з допоміжними 
матеріалами

до 15 травня Павлович-
Іліньо З.В.,
Меленевич І.М.

30. Передача  в  райони  договорів  із  залученими
особами:
- для організації роботи ПТ;
- для організації роботи ПП

травень Павлович-
Іліньо З.В.,
Меленевич І.М.

31. Організація навчання та тест-контролю тренерів 
(за потребою), уповноважених осіб, 
відповідальних за ПТ, помічників відповідальних 
за ПТ, старших інструкторів, інструкторів, 
чергових:

 місце проведення (комп’ютерний клас);
 оповіщення та явка;
 зміст навчання;
 навчання;
 тест-контроль;
 укладання договорів

за графіками
ІФРЦОЯО

Павлович-
Іліньо З.В.,
Меленевич І.М.

32. Повернення  до  РЦОЯО  по  одному  підписаному
примірнику  договорів  із  залученими  особами,
належно  оформлених  паперових  варіантів
документів,  що  підтверджують  проведення
підготовки залучених у ПТ, ПП осіб

до 30 травня Павлович-
Іліньо З.В.,
Меленевич І.М.

33. Проведення тестування з предметів:
французька мова;
німецька мова;
іспанська мова;
англійська мова;
математика;
російська мова;
біологія;
історія України;
фізика;
географія;
хімія

03 червня
05 червня
08 червня
10 червня
12 червня
15 червня
17 червня
19 червня
22 червня
24 червня
26 червня

Павлович-
Іліньо З.В.,
Меленевич І.М.

34. Організація оперативного інформування про хід 
проведення ЗНО – 2015

за потребою
(напередодні і в
день проведення
тестування з кож-

ного предмета)

Павлович-
Іліньо З.В.,
Меленевич І.М.

35. Підсумки проведення ЗНО – 2015: 
підготовка звіту

до 22 вересня Павлович-
Іліньо З.В.
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36. Проведення апробації тестових завдань 
(за наявності)

за графіком
УЦОЯО

Павлович-
Іліньо З.В.,
Меленевич І.М.

37. Інформування педагогічних і керівних працівників
щодо особливостей проведення ЗНО у 2015 році 
під час курсів підвищення кваліфікації

за графіком
курсів

Павлович-
Іліньо З.В.,
Меленевич І.М.

38. Проведення виїзних зустрічей з педагогічними 
працівниками у районах/містах

за запитами Павлович-
Іліньо З.В.,
Меленевич І.М.

ХІІ. Навчально-методична діяльність 
Берегівської філії ЗІППО

1. Надання допомоги в організації курсів підвищення кваліфікації 
вчителів шкіл з угорською мовою навчання

№
з/п

Дата і місце
проведення

курсів
Категорії слухачів

Кількість
груп

Відповідальний
(керівник)

1. Берегівський район учителі початкових класів
шкіл з мовами навчання
національних меншин

1 Сергійчук Ю.П.

2. Берегівський район учителі історії,
правознавства

1 Шимон Ю.Ю.

3. Берегівський район вихователі ДНЗ 1 Романчак О.О.

4. Берегівський район вихователі ЗОШ-інтернатів і
ГПД

1 Гаяш О.В.

5. Берегівський район керівники гуртків
позашкільних навчальних

закладів

1 Кузьма В.М.

2. Навчально-методичні семінари, конференції, наради

№
з/
п

Назва заходу.
Тема семінару

Категорії учасників Місце 
проведення

Відповідальний

Лютий
1. Науково-методичний

семінар  ,,Розвиток
компетентності  в
дошкільному
навчальному заході”

вихователі  ДНЗ  з
національними мовами
навчання

м. Берегово Шін Й.Б.,
Рего Г.І. 

Квітень
2. Науково-методичний

семінар ,,Аналіз проблем
ринку  праці  та
професійно-технічної

вчителі  праці  та
технології
загальноосвітніх
навчальних  закладів  з

Яношівський
ліцей сільсько-
господарського

профілю з

Шін Й.Б.,
Габода Б.В. 
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освіти  у  світлі
сьогоднішньої
професійної підготовки” 

угорською  мовою
навчання 

наданням
професійної
підготовки

Травень
3. Науково-методичний

семінар  ,,Методика
викладання
природознавчих
предметів  в
загальноосвітній  школі.
Проблемно-орієнтоване
навчання”

вчителі хімії та біології
загальноосвітьніх
навчальних  закладів  з
угорською  мовою
навчання

ЗОШ І – ІІІ ст.
с. Батьово

Берегівського
району

Шін Й.Б.,
Габода Б.В. 

Листопад
4. Методичний семінар 

,,Проблеми і можливості
навчання іноземної мови
– Нюрнберзькі 
рекомендації” (Навчання
іноземної мови, як 
можливість 
мультикультурного 
виховання)

вчителі  іноземної  мови
загальноосвітьніх
навчальних  закладів  з
угорською  мовою
навчання

м. Берегово Шін Й.Б.,
Габода Б.В. 

Грудень
5. Обласний

семінар  ,,Головна
(ефективна)  роль
класного  керівника  в
класі.  Метод Гордона  –
технологія
комунікаційних впливів”

заступники  директорів
з  навчально-виховної
роботи, вчителі,  класні
керівники
загальноосвітніх
навчальних  закладів  з
угорською  мовою
навчання

Чопська
ЗОШ І – ІІІ ст.

№ 2

Шін Й.Б.,
Габода Б.В. 

3. Науково-методичний супровід масових заходів

№
з/п

Назва заходу Місце
проведення

Термін Відповідальний

1. Обласний  конкурс  читання
художніх  текстів  угорською
мовою ім. Ференца Казінці 

м. Берегово лютий Браун Є. Л.,
Шін Й.Б.,
Габода Б.В.

2. Обласний конкурс декламування
віршів  ,,День  угорської  поезії”
для  шкіл  із  угорською  мовою
навчання

ЗОШ І – ІІІ ст.
с. В. Береги

Берегівського
району

квітень Браун Є. Л.,
Шін Й.Б.,
Габода Б.В.

3. Організаційні  заходи  з  нагоди
проведення  ,,День  захисту
дітей”

м. Берегово травень Шін Й.Б.,
Габода Б.В.
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4. Заняття  в  рамках  проекту
,,Пошук та розвиток талановитої
молоді з хімії, історії” (Спільно з
Благодійним  фондом  ,,Genius”,
м. Берегово) 

м. Берегово жовтень,
листопад,
грудень

Шін Й.Б.,
Габода Б.В.

5. Конкурс  ,,У світі  казок  народів
світу”  (школи  з  мовами
національних меншин)

Оросіївська
ЗОШ І – ІІ ст.
Берегівського

району

вересень Шін Й.Б.,
Габода Б.В.

4. Надання методичної допомоги, консультування, 
вивчення рівня знань, умінь і навичок учнів, стану викладання 

№
з/п

Питання, 
що вивчається

Адреса
 вивчення

Термін
вивчення

Відповідальний

1. Надання методичної допомоги
вчителям  хімії,  біології  та
історії,  які  працюють  у
школах,  де  угорці  живуть
дисперсно

Хустська
загальноосвітня

школа І – ІІ ступенів
Хустської міської

ради Закарпатської
області,

Рахівська
загальноосвітня

школа І – ІІІ
ступенів №1

Рахівської районної
ради Закарпатської

області,
Солотвинська

загальноосвітня
школа І – ІІІ

ступенів №3 імені
Яноша Бойої

Солотвинської
селищної ради

Тячівського району
Закарпатської

області,
Тячівська

загальноосвітня
школа І – ІІІ
ступенів з

угорською мовою
навчання 

102м.. Ш.Голлоші
Тячівської міської
ради Тячівського

району
Закарпатської

області

упродовж
року

Шін Й.Б.,
Габода Б.В.
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5. Перспективний педагогічний досвід

№
з/п

Назва заходу Місце проведення Термін
проведення

Відпові-
дальний

1. Вивчення  досвіду  та  системи
роботи  вчителя  історії  
В. Васко

Берегівська  угорська
гімназія

упродовж
року

Шін Й.Б. 

6. Редакційно-видавнича діяльність 
 

№
з/п

Назва Автор Термін

1. Хімічний словник 
угорсько-українсько- 
англійською мовами

Габода Б.В. упродовж
року

2. Етнографія ромів
(Посібник  із  фольклору,
звичаїв  та  обрядів  ромського
народу)

Габода Б.В. (у співавторстві) упродовж
року

7. Міжнародні заходи

№
з/п

Назва Місце
проведення

Термін
проведення

Відповідальний

1. Інструктивно-методичний 
семінар: ,,Діти ромського 
походження і/або учні з 
несприятливими умовами 
проживання. Проблеми 
організації навчання 10 – 
14 річних дітей-ромів”

(за участі науково-педагогічних 
працівників Угорщини, Сербії, 
Словаччини, Румунії)

м. Берегово березень Сергійчук Ю.П.,
Герцог Ю.В.,
Шін Й.Б.,
Габода Б.В.

2. Міжнародна  конференція
,,Шкільний  курс  історії  та
методика  його  викладання.
Методологія  викладання історії
в Центральній Європі”

Берегівська
угорська
гімназія

жовтень Шін Й.Б.,
Габода Б.В.

3. Науково-методичний 
семінар ,,Особливості 
підготовки педагогічних 
працівників для роботи в 
навчальних закладах з 
мовами навчання 
національних меншин. 
Досвід України й 

м. Берегово листопад Шін Й.Б.,
Габода Б.В., 
Герцог Ю.В.
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Угорщини”

4. Розробка  та  підписання  угоди
про  співробітництво  з
Товариством  проектної
педагогіки Угорщини

м. Будапешт,
Угорщина

упродовж року Палько Т.В.,
Шін Й.Б.

5. Налагодження  контактів,
підготовка та підписання угоди
про  співробітництво  з
Інститутом  досліджень  та
розвитку освіти 

м. Будапешт,
Угорщина

упродовж року Басараб М.М.,
Габода Б.В.,
Герцог Ю.В. 

ХІІІ. Особливості діяльності закладу у питаннях співпраці 
з навчальними закладами і педагогічними установами області

№
з/п

Назва Термін Відповідальний

1. Творчі зв’язки з Закарпатською організацією
Національної спілки письменників України

упродовж року  Ходанич Л.П.

2. Творчі  зв’язки  з  Національною  Лігою
українських композиторів

упродовж року Баяновська М.Р., 
Жабляк М.Д.

3. Творчі  зв’язки  з  обласними  педагогічними
товариствами:  товариством  ,,Знання”  і
Науковою Радою при Закарпатській ОДА

упродовж року Химинець В.В.

4. Творчі  зв’язки  з  Закарпатською  обласною
універсальною  науковою  бібліотекою,
Закарпатською  обласною  бібліотекою  для
дітей та юнацтва 

упродовж року науково-
педагогічні 
працівники

5. Творчі зв’язки з меморіальними музеями
Ф.  Манайла,  А.  Коцки,  Закарпатським
музеєм архітектури та побуту, Закарпатським
краєзнавчим музеєм

упродовж року науково-
педагогічні 
працівники

6. Співпраця  з  філією  Інституту  інноваційних
технологій та змісту освіти

упродовж року Басараб М.М.

ХІV. Інформаційно-видавнича діяльність

1. Робота бібліотеки

№ 
з/п

Назва Термін Відповідальний

 1. Вивчення  повноти  комплектування  фондів
на основі бібліографічних та інформаційних
джерел. Поповнення інформаційних ресурсів
галузевою  літературою,  документами

упродовж року Кот А.П.
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педагогічного  профілю,  фаховими
періодичними виданнями

 2. Формування  книжкового  фонду  виданнями
ЗІППО,  методичними  посібниками,  які
затверджуються науково-методичною радою
інституту

упродовж року Кот А.П.

 3. Здійснення планової перевірки бібліотечного
фонду

ІІІ квартал Кот А.П.,
постійнодіюча
комісія

 4. Співпраця  з  Державною  науково-
педагогічною  бібліотекою  України  
ім.  В.О.Сухомлинського,  інститутом
педагогіки  НАПН  України,  видавництвами,
що розповсюджують періодичні видання

упродовж року Кот А.П.

 5. Популяризація бібліотеки та її фондів серед
педагогічних  та  бібліотечних  працівників
області

упродовж року Кот А П.

 6. Розширення  номенклатури  бібліотечних
послуг, використання сучасної комп’ютерної
техніки і нових інформаційних технологій

упродовж року Кот А.П.

 7. Якісний  інформаційно-бібліографічний
супровід  процесу  підвищення  кваліфікації
педагогічних  та  бібліотечних  працівників
освітянської галузі 

упродовж року Кот А.П.

 8. Створення  умов  для  слухачів  курсів  для
здійснення  інформаційного  пошуку,
використання  можливостей  Інтернету.
Робота  над  створенням  електронного
каталогу, електронних баз даних

упродовж року Кот А.П.

 9. Участь  у  курсах  підвищення  кваліфікації
бібліотечних  працівників.  Удосконалення
навичок роботи в програмі ІРБІС слухачами
курсів  підвищення  кваліфікації  шкільних
бібліотекарів

під час курсів,
за потреби

Кот А.П.

 10. Сприяння  неперервному  процесу
підвищення  фахового  рівня  бібліотекарів  у
міжкурсовий період

упродовж року Кот А.П.

 11. Електронне  бібліографічне  інформування
фахівців  інституту,  слухачів  курсів
підвищення  кваліфікації  про  нові
надходження

упродовж року Кот А.П.

12. Участь  в  обласних  семінарах  та  нарадах
методистів  з  бібліотечних  фондів
районних  /міських  методичних  об’єднань
шкільних бібліотекарів

упродовж року Кот А.П.

13. Організація в бібліотеці книжкових виставок
до знаменних і пам’ятних дат у галузі освіти,
краєзнавчих  пам’ятних  дат  до  70-ї  річниці
Перемоги у Великій Вітчизняній війні

упродовж року Кот А.П.

14. Підготовка  рекомендаційних  списків
літератури на запити користувачів

упродовж року Кот А.П.
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15.  Створення тематичних виставок:
- ,,Духовно-естетичний розвиток 
особистості: минуле і сучасне”; 
- ,,Духозорці вічності”

упродовж року Баяновська М.Р.,
Кот А.П.,
Поп І.П.

2. Видавнича діяльність за рік

№
з/п

Вид
літератури Автор

Назва
видання

Призначення
(категорія,

освітня
галузь, інше)

Наклад,
елект-
ронна
версія

Методичний
посібник

Петечук В.М., 
Петечук К.М.,
Орос В.М., 
Сігетій І.П.

,,Методика  підготовки
до  олімпіад  з
математики”

педагогічні
працівники

Електронна
версія

Методичний
посібник

Петечук В.М., 
Петечук К.М.,
Орос В.М., 
Сігетій І.П.

,,Просте  і  складне  –
поруч”

педагогічні
працівники

Електронна
версія

Методичний
посібник

Петечук В.М., 
Петечук К.М.,
Орос В.М., 
Сігетій І.П.

,,Можливості
використання
випускних  робіт
слухачів  курсів
підвищення
кваліфікації  вчителів
математики”

педагогічні
працівники

Електронна
версія

Методичний
посібник

Петечук В.М., 
Петечук К.М.,
Орос В.М., 
Сігетій І.П.

,,Використання  ІКТ
при  викладанні
математики  на
поглибленому рівні”

педагогічні
працівники

Електронна
версія

Методичні 
рекомендації

Петечук К.М.,
Сігетій І.П.

,,Розвиток  творчих
здібностей школярів на
уроках математики” (З
досвіду  роботи
вчителя  математики
Мукачівської  СЗОШ  
І  – ІІІ ст.  №16  Інни
Юріївни Кушніренко)

педагогічні
працівники

Електронна
версія

Методичні 
рекомендації

Петечук К.М.,
Сігетій І.П.

,,Вивчення математики
в  умовах  профілізації
школи”  (З  досвіду
роботи  вчителя
математики Іршавської
гімназії  Козенюк
Руслани Василівни)

педагогічні
працівники

Електронна
версія

Посібник Петечук В.М. Планіметрія педагогічні
працівники

Електронна
версія

Методичний
посібник

Орос В.М., 
Хома Н.І., 
Шаркадій І.В.

Використання  офісних
програм для створення
текстових  та
презентаційних  робіт.

педагогічні
працівники

Електронна
версія
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Методичні
рекомендації. Ч. 3.

Методичні 
рекомендації

Орос В.М., 
Шаркадій І.В.

Використання
інформаційних
технологій  для
створення
інноваційного
середовища регіону

педагогічні
працівники

Електронна
версія

Посібник Райхель Г.Є. Аналіз  проведення
Всеукраїнських
учнівських  олімпіад  у
Закарпатській  області
(2014/2015 н.р.)

педагогічні
працівники

Електронна
версія

Посібник Райхель Г.Є. Аналіз проведення
Всеукраїнського
конкурсу  ,,Учитель
року – 2015”

педагогічні
працівники

Електронна
версія

Посібник Райхель Г.Є. Організація  та
проведення
Всеукраїнського
конкурсу  ,,Учитель
року – 2015”

педагогічні
працівники

Електронна
версія

Навчально-
методичний 
посібник

 Жабляк М.Д. 
(у співавторстві)

Практичне
використання  ІКТ  у
галузі ,,Мистецтво”

педагогічні
працівники

Електронна
версія

Методичний
посібник 

Ходанич Л.П. Літературне
краєзнавство  у
початковій  школі  
(1 – 4 класи)

педагогічні
працівники

Електронна
версія

Методичний 
посібник 

Ходанич П.М.
(у співавторстві)

Література  рідного
краю  (Закарпаття)  у  
5 – 11 класах

педагогічні
працівники

Електронна
версія

Буклет Ходанич П.М. Письменники  Срібної
Землі

педагогічні
працівники

Електронна
версія

Навчально-
методичний 
посібник

Ходанич П.М. Художня  культура  та
образотворче
мистецтво

педагогічні
працівники

Електронна
версія

Збірник Басараб М.М. Педагогічні  праці
Августина Волошина

педагогічні
працівники

Електронна
версія

Науково-
методичний 
посібник 

Баяновська М.Р. Діяльнісний  підхід  до
здійснення  духовних
вправ

педагогічні
працівники

Електронна
версія

Методичні 
рекомендації

Жабляк М.Д. Вивчення  художньо-
естетичних  дисциплін
у  загальноосвітніх
навчальних закладах

педагогічні
працівники

Електронна
версія

Навчально-
методичний 
посібник

Баяновська М.Р. Творча  педагогічна
діяльність  вчителів
музичного мистецтва

педагогічні
працівники

Електронна
версія

Методичний
посібник

Рего Г.І., 
Романчак О.О. 

Регіональна
програма

працівники
дошкільних

Електронна
версія

107



,,Закарпатський
віночок”  для
дошкільних закладів 

закладів

Посібник Іваць О.М. Робочі  зошити  для
тренерів  з  тем
євроінтеграційних
процесів:
,,Економіка”,,Політика
”,  ,,Громадянство  і
громадянське
суспільство”,
,,Цінності”

педагогічні
працівники

Електронна
версія

Навчально-
методичний 
посібник 

Сивохоп Я.М. Теорія  і  практика
соціально-
просвітницького
тренінгу

працівники
позашкільних

закладів

Електронна
версія

Навчально-
методичний 
посібник 

Сивохоп Я.М. Формування здорового
способу  життя  в
умовах  діяльності
позашкільного
навчального закладу

працівники
позашкільних

закладів

Електронна
версія

Методичний 
посібник

Рего Г.І. Формування
української  культури
мовлення  дітей  в
дошкільних
навчальних  закладах  з
угорською  мовою
навчання  засобами
народної творчості

педагогічні
працівники
навчальних
дошкільних

закладів

Електронна
версія

Методичний
посібник

Рего Г.І. Діагностика
особливостей
психічного  розвитку
дітей дошкільного віку

практичні
психологи ДНЗ

Друкована
версія

Монографія Баяновська М.Р. Соціально-педагогічні
основи  становлення
молодіжного  руху  в
умовах  європеїзації
українського
суспільства 

педагогічні
працівники

Електронна
версія

Збірник 
статей

Ходанич П.М. Образотворче
мистецтво Закарпаття

педагогічні
працівники

Електронна
версія

Регіональна 
програма

Баяновська М.Р.,
Ходанич П.М.,
Жабляк М.Д.

Мистецтво  Закарпаття
(9 кл.)

педагогічні
працівники

Електронна
версія

Навчально-
методичний 
посібник

Баяновська М.Р.,
Ходанич П.М.,
Жабляк М.Д.

Історія  мистецтва
Закарпаття

педагогічні
працівники

Електронна
версія

Методичний
посібник

Тяскайло Г.І.,
Кузьма В.М.

Профорієнтація
підлітків  в  умовах
освітнього середовища

працівники
позашкільних

закладів

Електронна
версія
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Методичний
посібник

Кузьма В.М.
(у співавторстві)

Екологічне  виховання
дітей  в  умовах
позашкільного закладу

працівники
позашкільних

закладів

Електронна
версія

Методична
збірка

Тяскайло Г.І. Майстер-класи  до
варіативних  модулів  
5 – 9 класів з предмета
трудового навчання

педагогічні
працівники

Електронна
версія

Методичний
посібник

Дуб В.І. Зміни  до  правил
спортивних ігор

педагогічні
працівники

Електронна
версія

Методична 
розробка

Тріфан М.С. Методичні  матеріали
до  уроків  англійської
мови для 4 класу 

педагогічні
працівники

Електронна
версія

Методична 
розробка

Буксар І.О. Методичні  матеріали
до  уроків  німецької
мови 

педагогічні
працівники

Електронна
версія

Методична 
розробка

Рацюк О.І. Методичні  матеріали
до  уроків  французької
мови  як  другої
іноземної

педагогічні
працівники

Електронна
версія

Методичний
посібник

Ходанич Л.П.,
Ходанич П.М., 
Гнаткович Т.Д.

Регіональна
програма ,,Літературне
краєзнавство. 5 – 9 кл”

педагогічні
працівники

Електронна
версія

Методичний
комплекс

Гнаткович Т.Д.
(у співавторстві)

Вчимося  писати  твір:
методичний комплекс

педагогічні
працівники

Електронна
версія

Навчально-
методичний 
посібник

Гнаткович Т.Д.,
Опачко О.І.

Олімпіади, конкурси із
української  мови  та
літератури.  Методика
проведення,  завдання,
критерії оцінювання

педагогічні
працівники

Електронна
версія

Навчально-
методичний 
посібник

Шимон Ю.Ю.
(у співавторстві)

Історія  рідного  краю
(Закарпаття  з
найдавніших  часів  –
початку ХХІ ст.)

педагогічні
працівники

Електронна
версія

Методичний
посібник

Шимон Ю.Ю. Актуальні  проблеми
викладання
історичного
краєзнавства
в  загальноосвітніх
навчальних закладах

педагогічні
працівники

Електронна
версія

Навчальний 
посібник

Шимон Ю.Ю.
(у співавторстві)

Хронологічний
довідник.  Всесвітня
історія.  Історія
України.  Історія
рідного  краю.  6  –  9
класи

педагогічні
працівники

Електронна
версія

Збірник 
завдань

Шимон Ю.Ю. Збірник  завдань  ІІ,  ІІІ
етапів  Всеукраїнських
учнівських олімпіади з
історії

педагогічні
працівники

Електронна
версія

Програма Сергійчук Ю.П. ,,Румунська мова” для педагогічні Електронна
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(у співавторстві) 1  –  4  класів  шкіл  з
українською  мовою
навчання

працівники версія

Програма Сергійчук Ю.П.
(у співавторстві)

,,Румунська  мова”  для
5  –  9  класів  шкіл  з
румунською  мовою
навчання для вивчення
другої іноземної мови

педагогічні
працівники

Електронна
версія

Програма 

Програма

Сергійчук Ю.П.
(у співавторстві)

,,Словацька мова 1 – 4
класи”,  ,,Словацька
мова 5 – 9 кл.” для ЗНЗ
України,  де  словацька
мова  вивчається
факультативно
Програма
факультативного курсу
,,Ромське
народознавство”  –  для
учнів 5 – 9 класів

педагогічні
працівники

Електронна
версія

Методичний
посібник

Сергійчук Ю.П. Методика  викладання
угорської  мови  у
початкових класах 

педагогічні
працівники

Електронна
версія

Збірник для 
проведення 
Державної 
підсумкової 
атестації у 4 
класах 

Сергійчук Ю.П.
(у співавторстві)

ДПА  для  4  класу
,,Угорська  мова  та
читання”;  ДПА  для  4
класу ,,Румунська мова
та  читання”,  ДПА для
4  класу  ,,Словацька
мова  та  читання”;
ДПА  для  4  класу
,,Українська  мова  та
читання”

педагогічні
працівники

Електронна
версія

Збірник Сергійчук Ю.П.
(у співавторстві)

Збірник  диктантів  для
державної  підсумкової
атестації  зі  словацької
мови (9 кл.) для шкіл зі
словацькою  мовою
навчання

педагогічні
працівники

Електронна
версія

Збірник Браун Є.Л. Збірник  переказів  для
державної  підсумкової
атестації  з  угорської
мови (11 кл.) для шкіл
з  угорською  мовою
навчання

педагогічні
працівники

Електронна
версія

Збірник Сергійчук Ю.П.
(у співавторстві)

Збірник  переказів  для
державної  підсумкової
атестації  зі  словацької
мови (11 кл.) для шкіл
зі  словацькою  мовою
навчання

педагогічні
працівники

Електронна
версія

Збірник Сергійчук Ю.П.
(у співавторстві)

Орієнтовні  тексти  для педагогічні Електронна
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діалогічного  й
монологічного
мовлення  у  1  –  4
класах  в  школах  з
мовою  навчання
національних меншин

працівники версія

Збірник Сергійчук Ю.П.
(у співавторстві)

Орієнтовні  тексти  для
аудіювання  у  2  –  4
класах  в  школах  з
мовою  навчання
національних меншин

педагогічні
працівники

Електронна
версія

3. Висвітлення в засобах масової інформації досягнень педагогічної науки 
та педагогічного досвіду регіону

№
з/п

Назва Термін Відповідальний

Презентація педагогічного досвіду
щодо  впровадження  інформаційно-
комунікаційних технологій в роботу 
початкової школи за участю авторів програм та
підручників

серпень Орос В.М.,
Сігетій І.П.,
Шаркадій І.В.,
Гордуз Н.О.,
Кірик М.Ю.

Висвітлення  матеріалів  перспективного
педагогічного  досвіду  керівників  шкіл,
педагогів-організаторів, шкільних бібліотекарів

упродовж року Лазар І.В.,
Сивохоп В.І.,
Турок К.Ю.

Висвітлення в ЗМІ етапів проходження 
ЗНО – 2015

упродовж року Павлович-
Іліньо З.В.

Участь  працівників  ЗІППО  в  програмах
обласного телебачення, радіо

упродовж року Поп І.П.

Публікація  матеріалів  на  шпальтах  обласних
газет  ,,Закарпатська  правда”,  ,,Новини
Закарпаття” тощо

упродовж року Поп І.П.

Висвітлення  матеріалів  роботи  інституту  на
сайтах обласних газет 

упродовж року Поп І.П.

4. Виставкова діяльність

№
з/п

Назва Місце Термін Відповідальний

1. Участь  у  VІ  Міжнародній
виставці ,,Сучасні заклади освіти –
2015”

м. Київ І квартал Поп І.П.

2. Виставка друкованої продукції 
методичних кабінетів 
управлінь/відділів освіти

м. Ужгород,
ЗІППО

ІІІ квартал Поп І.П.,
Лазар І.В.

3. Участь у VІІ Національній виставці-
презентації  ,,Інноватика  в  сучасній
освіті”

м. Київ ІV квартал Поп І.П.
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ХV. Фінансово-господарська діяльність, 
зміцнення матеріально-технічної бази

№
з/п

Назва Термін Відповідальний

1. Капітальний ремонт приміщень корпусу № 2 березень Краус Ю.Й.

2. Придбання  комп’ютерного  класу  для
гуртожитку

квітень Краус Ю.Й.

3. Поповнення  матеріально-технічної  бази
інституту  сучасними  мультимедійними
комплексами

травень Краус Ю.Й.

4. Капітальний ремонт актової зали корпусу № 3 серпень Краус Ю.Й.

5. Капітальний ремонт даху котельні серпень Краус Ю.Й.

6. Поточний ремонт котельні серпень Краус Ю.Й.

7. Поточний ремонт гуртожитку серпень Краус Ю.Й.
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ХVІ. Прогнозування розвитку

Завдання та перспективи діяльності закладу

Колектив  інституту  у  2015  році  буде  працювати  над  питаннями  вдосконалення
навчально-виховного  процесу  на  курсах  підвищення  кваліфікації  освітянських  кадрів
Закарпатської області та зміцненням матеріально-технічної бази підрозділів. Пріоритетними для
Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти залишаються такі питання:

- науково-методичне  обґрунтування  освітніх  проектів  і  програм  стабілізації  та
розвитку  регіональної  освіти,  організації  і  координації  практико-орієнтовних
наукових досліджень;

- співпраця  з  методичними  центрами  Угорщини,  Словаччини,  Румунії  з  метою
вироблення перспектив розвитку післядипломної освіти України;

- проведення  науково-дослідної  та  експериментальної  роботи,  спрямованої  на
удосконалення  педагогічного  процесу,  створення  рекомендацій  практичним
працівникам, науково-обґрунтованих і практично виправданих технологій навчання
та виховання; 

- активне упровадження кредитно-накопичувальної системи підготовки вчителів; 
- залучення слухачів курсів підвищення кваліфікації, практичних працівників органів

управління освітою та методичних служб до проведення науково-дослідної роботи,
організації  їхньої  післядипломної  освіти  як  безперервної  науково-методичної
діяльності  при  найповнішому  використанні  науково-методичного  потенціалу
інституту;

- участь в освітніх проектах, спрямованих на формування громадянського суспільства
в Україні та інтеграцію в європейський освітній простір;

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

Колектив  інституту  свою  діяльність  у  2015  році  базуватиме  на  таких  засадах  та
принципах:

- виконання законодавчих і нормативних державних актів та рішень Міністерства освіти
і науки України;

- оновлення  змісту,  форм  і  методів  навчання  педагогічних  працівників  на  основі
наукового прогнозу діагностування освітньої діяльності в області, задоволення запитів
педагогічних кадрів та впровадження інноваційних науково-педагогічних технологій і
методик у навчально-виховний процес;

- орієнтації  навчально-виховного  процесу  на  курсах  підвищення  кваліфікації  всіх
освітян  області  на  запровадження  компетентнісного  підходу  в  умовах  профільного
навчання в школах області;

- активного  дослідження  і  систематичної  розробки  актуальних  науково-методичних
проблем навчального процесу і питань післядипломної освіти;

- удосконалення  системи  моніторингу  рівня  фахової  кваліфікації  і  педагогічної
майстерності педагогічних кадрів;

- національної  спрямованості  навчально-виховного  процесу  –  утвердження
національного як основного елементу в універсаліях культури, освіти та виховання;

- гуманізації  –  утвердження  в  навчальному  процесі  пріоритету  особистості,  яка
розвиває  свої  здібності,  задовольняє  потреби  у  сфері  професійної  діяльності  та
національної культури;

- гуманітаризації  –  підготовки  педагогічних  кадрів  та  керівників  освітніх  установ,
орієнтованої  змістом  на  якісне  оновлення  освіти,  задоволення  культурологічних
потреб краю, держави;
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- індивідуалізації  післядипломної  освіти  шляхом  впровадження  варіантних  форм
роботи,  скерованих  максимально  задовольнити  особистість  та  професійні  потреби
педагогічних і керівних кадрів освітніх установ області;

- фундаменталізації  наукових засад  післядипломної  освіти,  її  орієнтованість  на  дієву
прогностично-управлінську роботу;

- перспективності, що забезпечуватиме випереджуючий зміст підвищення кваліфікації
потребам сучасної школи і педагогічної практики;

- робота  з  проведення  доліцензування  музичних  керівників  дошкільних  навчальних
закладів,  учителів  ритміки,  хореографії  шкіл,  керівників  гуртків  хореографії
позашкільних  навчальних  закладів,  вчителів  словацької  мови,  вчителів
природознавства, фізінструкторів дошкільних навчальних закладів;

- створення єдиної системи програмового забезпечення дистанційної освіти в регіонах.
Відповідно  до  планів  соціально-економічного  розвитку  Закарпатської  області

перспективними напрямами розвитку та оптимізації структури інституту є:
а) створення нових навчальних і науково-методичних підрозділів:
- кафедри дошкільної та початкової освіти;
б) покращення матеріально-технічної бази:
- модернізація бібліотеки інституту;
- створення тренінгової аудиторії;
- облаштування навчальної аудиторії для проведення вебінарів, веб-конференцій;
- оновлення комп’ютерного класу гуртожитку; 
- удосконалення структури і змісту сайту інституту;
в) підготовка кадрів вищої кваліфікації (кандидатів і докторів наук) з числа працюючих в

інституті науковців;
г) 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;

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

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

є)  координація  діяльності  та  надання  науково-методичних  консультацій  районним
(міським) методичним службам:

- вироблення  методичних  рекомендацій  щодо  особливостей  викладання  предметів  в
умовах профілізації старшої школи, формування та функціонування освітніх округів;

- формування методичних рекомендацій щодо підготовки школярів до ЗНО;
-  аналіз,  узагальнення  і  поширення  педагогічного  та  управлінського  досвіду  і

педагогічних інновацій;
-  створення  банку  даних  кращого  досвіду  національно-патріотичного  виховання  у

навчальних закладах області;
ж) висвітлення в засобах масової інформації досягнень педагогічної науки та практичних

надбань педагогів.
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Додатки

Додаток 1. 

Визначні та пам’ятні краєзнавчі дати 2015 року

Січень
12 – 115-річчя від дня народження Василя Андрійовича Зайця, казкаря. Народився в с. Чорний
Потік Іршавського р-ну (1900–1977)
27 – 60-річчя від дня народження Магдалини Жигмондівни Дєрке, кандидата філологічних наук.
Народилася в с. Тисянка Ужгородського р-ну (1955)
29 – 110-річчя від дня народження Івана Андрійовича Гарайди, філолога, історика, директора
Подкарпатського общества наук. Народився в с. Зарічові Перечинського р-ну (1905–1944)

Лютий
6 – 60-річчя від дня народження Христини Василівни Керити, поетеси, педагога. Народилася в
с. Драгові Хустського р-ну (1955)
22 – 80-річчя від дня народження Івана Юрійовича Кашули, науковця, талановитого педагога.
Його лекції з філософії та історії філософії відзначалися глибиною аналізу матеріалу. Народився
в с. Худльові Ужгородського р-ну (1935–1995)
24 – 370-річчя від дня народження Ференца Ракоці І, князя Трансільванії. Тривалий час жив і
діяв в м. Мукачеві. Народився в м. Дюлафегерварі (1645–1676)
27 – 105-річчя від дня народження Федора Михайловича Потушняка, відомого письменника,
археолога та етнографа. Народився в с. Осій Іршавського р-ну (1910–1960)
27 – 95-річчя від дня народження Юрія Гвоздулича, почесного члена Закарпатського крайового
товариства  ,,Просвіта”,  земляка,  що  проживав  у  Канаді.  Народився  в  с.  Малий  Березний
Великоберезнянського р-ну (1920–2002)

Березень
3 –  70-річчя  від  дня  народження  Павла Михайловича  Федаки,  голови  крайового товариства
,,Просвіта”, науковця. Народився в с. Кальнику Мукачівського р-ну (1945)
5 –  200-річчя  від  дня  народження  Івана  Івановича  Раковського,  журналіста,  педагога,
просвітителя,  віце-ректора  Ужгородської  духовної  семінарії.  Народився  в  с.  Ставному
Великоберезнянського р-ну (1815–1885)
16 – 95 років тому було влаштоване перше у краї ,,Шевченківське свято” з нагоди 59-х роковин
від дня смерті поета. Цим святом невмируща спадщина Великого Кобзаря України вийшла на
закарпатську сцену і стала органічною частиною культурного життя Карпатської України (1920)
18 –  85-річчя  від  дня  народження  Йосипа  Йосиповича  Бокшая  (молодшого),  живописця.
Народився в м. Ужгороді (1930)
26 –  85-річчя  від  дня  народження  Юрія  Юрійовича  Сливки,  доктора  історичних  наук,
професора. Народився в с. Нове Давидково Мукачівського р-ну (1930)
29 –  150-річчя  від  дня  смерті  Олександра  Васильовича  Духновича,  громадсько-культурного
діяча-будителя, поета, письменника, педагога, публіциста, збирача фольклору (1803–1865)

Травень
9 – 95-річчя від дня створення Закарпатського крайового товариства ,,Просвіта” (1920)
18 –  80-річчя  від  дня  народження  Івана  Михайловича  Чаварги,  кандидата  історичних  наук,
доцента, адміністратора вищої школи. Народився в с. Гусний Великоберезнянського р-ну (1935)
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Червень
23 – 100-річчя від дня народження Петра Михайловича Пойди, фольклориста.  Народився в  
с. Луг Рахівського р-ну (1915–2001) 

Липень
8 – 110-річчя від дня народження Юлія Васильовича Боршоша-Кум’ятського, поета. Народився
в с. Великі Ком’яти Виноградівського р-ну (1905–1978)
11 – 90-річчя від дня народження Василя Георгійовича Габди, живописця, народного художника
України,  лауреата  обласної  премії  ім.  Й.  Бокшая  та  А.  Ерделі,  члена  Національної  Спілки
художників України. Народився в м. Ужгороді (1925–2003)
19 – 70-річчя від дня смерті Августина Івановича Волошина, президента Карпатської України,
вченого-педагога. Народився в с. Келечині Міжгірського р-ну (1874–1945)

Серпень
10 – 115-річчя від дня народження Михайла Івановича Шопляка-Козака, казкаря. Народився в 
с. Келечині Міжгірського р-ну (1900–1980)

Вересень
6 –  85-річчя  від  дня  народження  Олексія  Васильовича  Гуменяка,  педагога,  літератора.
Народився в селещі Солотвин Богородчанського р-ну Івано-Франківської обл. (1930–2006)
13 – вересня – 6 жовтня – 70-річчя заснування Закарпатської обласної універсальної наукової
бібліотеки ім. Ф. Потушняка (1945)
27 – 85-річчя від дня народження Олексія Васильовича Хланти, науковця, кандидата історичних
наук, доцента. Народився в с. Копашнові Хустського р-ну (1930–2004)

Жовтень
14 – 160-річчя від дня народження Юрія-Калмана Юрійовича Жатковича, історика, етнографа і
перекладача. Народився в м. Ужгороді (1855–1920)
18 – 70-річчя від дня заснування першого на Закарпатті університету (1945)
20 – 120-річчя від дня народження Степана (Штефана) Івановича Бочка, казкаря. Народився в 
с. Солочині Свалявського р-ну (1895–1972)

Листопад
1 – 70-річчя від дня заснування Закарпатського народного хору (1945)
3 –  95-річчя від дня народження Дмитра Онуфрійовича Вакарова,  поета.  Народився в с.  Іза
Хустського р-ну (1920–1945)

Грудень
11 – 95-річчя від дня народження Василя Васильовича Гомонная, вченого, заслуженого вчителя
України, одного із зачинателів новітньої педагогічної думки Закарпаття. Народився в с. Барбові
Мукачівського р-ну (1920–2004)
29 – 25-річчя від дня заснування Літературного музею ім. Шандора Петефі у приміщенні школи
мистецтв в м. Ужгороді (1990)
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Додаток 2.

Закріплення працівників закладу за основними напрямами діяльності

№
з/п

Прізвище, ім’я,
по батькові

Посада Напрями діяльності

1. Палько 
Тетяна Василівна

директор інституту управління навчальним
закладом, реалізація
державної політики 

у сферах освіти
2. Петечук 

Василь
Михайлович

заступник директора з навчально-
методичної роботи та моніторингу

якості освіти

навчально-методична робота
та моніторинг якості освіти

3. Басараб
Михайло

Михайлович

заступник директора з науково-
дослідної роботи та міжнародної

діяльності

науково-дослідна робота 
та міжнародна діяльність

4. Бокоч 
Ольга 

Сергіївна

завідувач кабінету методики
викладання природничо-
математичних дисциплін

викладання природничо-
математичних дисциплін

5. Гнаткович
Тетяна

Дмитрівна

завідувач кабінету методики
викладання суспільно-

гуманітарних та художньо-
естетичних дисциплін

викладання 
суспільно-гуманітарних 
та художньо-естетичних

дисциплін
6. Гордуз 

Наталія
Олександрівна

завідувач кабінету дошкільної,
початкової та інклюзивної освіти

дошкільна, початкова 
та інклюзивна освіта 

7. Краус 
Юрій 

Йосипович

заступник директора з
адміністративно-господарської

роботи

адміністративно-
господарська робота

8. Лазар 
Іван 

Васильович

завідувач кабінету координаційно-
методичної діяльності

координаційно-методична
діяльність

9. Ледида 
Тетяна

Анатоліївна

завідувач сектору забезпечення
підручниками

забезпечення 
підручниками

10. Павлович-
Іліньо 
Зоряна

Василівна

завідувач центру ЗНО,
інноваційних освітніх

технологій та дистанційного
навчання

ЗНО, впровадження
інноваційних освітніх

 технологій та дистанційного
навчання

11. Поп 
Ірина 

Павлівна

завідувач центру 
інформаційно-видавничої

діяльності

інформаційно-видавнича
діяльність

12. Тяскайло 
Ганна 

Іванівна

завідувач кабінету 
методики виховної 

та позашкільної роботи

виховна 
та позашкільна робота

13. Шевчук
Валентина

Валентинівна

завідувач центру практичної
психології, соціальної роботи та

корекційної освіти

практична психологія,
соціальна робота 

та корекційна освіта
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14. Росоха 
Іван 

Іванович

завідувач науково-дослідної
лабораторії

інтелектуальної власності та
трансферу технологій

захист інтелектуальної
власності

15. Сивохоп Ярослав
Михайлович

завідувач науково-дослідної
лабораторії 

здоров’язбережувальних
технологій

здоров’язбережувальні
технології 

16. Баяновська
Марія 

Романівна

завідувач кафедри 
суспільно-гуманітарної 

та етико-естетичної освіти

суспільно-гуманітарна 
та етико-естетична освіта

17. Качур 
Борис

Михайлович

завідувач кафедри менеджменту та
інноваційного розвитку освіти

менеджмент та інноваційний
розвиток освіти

18. Орос 
Віктор

Михайлович

завідувач кафедри природничо-
математичної освіти та

інформаційних технологій

природничо-математична
освіта та впровадження

інформаційних технологій
19. Ходанич 

Лідія 
Петрівна

завідувач кафедри педагогіки 
та психології

педагогіка та психологія
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	Назва заходу.
	Науково-практичний семінар (у формі вебінару) ,,Формування готовності учнів основної та старшої школи до профільного та професійного самовизначення”
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