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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 (започатковано кредитно-накопичувальну систему
підвищення кваліфікації педагогічних кадрів);

 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.



Підготовка та участь у 
наукових конференціях, 

«круглих столах», семінарах, 
форумах регіонального рівня

Рецензування програм 
освітньої діяльності курсів 

підвищення кваліфікації, 
збірників,  відгуки на 
автореферати тощо

Розробка програм, посібників,                   
рекомендацій,                                  

інструктивно-методичних 
листів, концепцій, положень 

тощо

Науково-методичний супровід 
роботи з керівними кадрами, 

дошкільної, позашкільної,    
інклюзивної освіти та діяльності 

інтернатних закладів, виховної 
роботи, проведення конкурсів 

фахової майстерності педагогічних 
працівників, роботи з обдарованими 

дітьми

Різноманітні 
напрями діяльності 

ЗІППО



Протягом 2014 року проведено 6 засідань вченої
ради на різноманітну тематику, обговорено та
затверджено ряд положень а саме:

 Положення про поширення, узагальнення перспективного
педагогічного досвіду.

 Положення про стажування педагогічних і науково-
педагогічних працівників вищих навчальних закладів у
Закарпатському інституті післядипломної педагогічної
освіти.

 Положення про елементи кредитно-модульної системи
неперервного підвищення кваліфікації педагогічних
працівників Закарпатської області.

 Положення про експертну комісію науково-методичної
ради Закарпатського інституту післядипломної
педагогічної освіти з питань інноваційної діяльності та
дослідно-експериментальної роботи.



За 2014 рік було проведено 8 засідань
науково-методичної ради, на яких
розглянуто ряд питань, а саме:
 Упровадження здоров’язбережувальних технологій у навчально-

виховний процес дошкільного навчального закладу.

 Особливості роботи з обдарованими учнями в сучасних умовах.

 Забезпечення наступності змісту дошкільної і початкової
загальної освіти (програма розвитку дітей дошкільного віку
,,Впевнений старт та Державний стандарт початкової загальної
освіти”.

 Про хід виконання рішення науково-методичної ради від 17 грудня
2012 року ,,Організація навчально-виховного процесу з трудового
навчання в Берегівському районі”.

 Розглянуто та схвалено 140 методичних

розробок педагогічних працівників області.



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

2007 рік
10%

2008 рік
13%

2009 рік
13%

2010 
рік

13%

2011 
рік

14%

2012 рік
13%

2013 рік
10%

2014 рік
14%



Упродовж 2014 року проведено три засідання
експертної комісії, на яких розглядалися наступні

питання:

Проведення експертизи заявок та програм дослідно-
експериментальної роботи регіонального рівня.

Про терміни та етапи проведення дослідно-експериментальної
роботи на базі навчальних закладів Закарпатської області.

Про організацію дослідно-експериментальної роботи регіонального
рівня за темою ,,Адаптація, апробація та впровадження курсу за
вибором ,,Культура добросусідства”.

На основі всебічного розгляду поданих на експертизу матеріалів комісія
розглянула заявки та програми на проведення дослідно-
експериментальної роботи регіонального рівня за темами: ,,Формування
здорового способу життя учнівської молоді в загальноосвітніх навчальних
закладах”, ,,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 морально-духовного начала
шкільної молоді”.



Пропозиції до проектів наступних
законів, концепцій, положень:

 Концепції розвитку освіти на період 2015 – 2025 роки;

 Закону України ,,Про післядипломну освіту”;

 Закону України ,,Про вищу освіту”;

 Положення про порядок здійснення науково-дослідної
та інноваційної діяльності у дошкільних, середніх
загальних та позашкільних навчальних закладах;

 Плану роботи МОН України щодо проведення спільних
масових заходів на 2015 рік.

 Правил проведення Всеукраїнських учнівських
олімпіад з мов та літератур національних меншин
України.



Виконання рішень колегії департаменту
освіти і науки, молоді та спорту

облдержадміністрації:

від 28 березня 2013 
року ,,Про надання 

якісних освітніх послуг 
навчальними закладами 
Великоберезнянського, 

Воловецького, 

Мукачівського районів”;

від 20 червня 2013 
року ,,Про роботу 

позашкільних 
навчальних 

закладів щодо 
забезпечення якості 

позашкільної 
освіти”;

від 20 грудня 2013 
року ,,Про 

забезпечення 
реалізації прав 

дітей в інтернатних
закладах”.



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

вчителів у процесі підвищення кваліфікації» 
ЗІППО працював за темами:

 активізація навчання вчителів у системі
підвищення кваліфікації педагогічних
кадрів;

 технологічні основи впровадження
новітніх наукових знань у
багатонаціональних школах Закарпаття.



Науково-дослідні теми кафедр 

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

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

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

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



У 2014 році укладені угоди з:

 ДНУ “Інститут інноваційних технологій і змісту освіти”;

 Закарпатським художнім інститутом;

 Карпатським університетом ім. А Волошина;

 Берегівським медичним коледжем;

 Виноградівським державним коледжем МДУ;

 Закарпатським лісотехнічним коледжем;

 Ужгородським коледжем культури і мистецтв;

 Всеукраїнським фондом “Крок за кроком”;

 ТОВ “Видавництво Генеза”;

 Закарпатським обласним палацом дитячої та юнацької
творчості “Падіюн”.



У Закарпатському інституті післядипломної
педагогічної освіти пройшли стажування 31
науковець вищих навчальних закладів області. Із них:

 доктори наук – 3, кандидати наук – 12, викладачі – 16, 
які представляли наступні навчальні заклади:

 ДВНЗ ,,Ужгородський національний університет” – 18;

 Мукачівський державний університет – 11;

 Закарпатський художній інститут – 1;

 Берегівський медичний коледж – 1.

Науковці ЗІППО виступають експертами і опонентами  
кандидатських десертацій.дисертацій. 



Наукова робота
 Науково-практичні конференції: ,,Інноватика в природничо-

математичній освіті”, ,,Мистецька освіта в Європейському
соціокультурному просторі ХХІ століття” тощо.

 Розширений науковий семінар «Психолого-педагогічний супровід
пренатального та перинатального періоду розвитку дитини».

 Психологічний семінар про

поведінку в екстремальній ситуації



Заходи , присвячені 200-літтю від дня народження 
Т.Г.Шевченка

 обласна науково-практична
конференція «Ідеї Т.Г. Шевченка в
демократичній освіті сучасної
України», присвячена 200-літтю від
дня народження Т.Г.Шевченка.

 ексклюзивна лекція «Видання
Шевченка на чехословацьких
теренах», яку прочитав академік-
україніст із Пряшева Микола
Мушинка.



Обласна конференція «Августин 
Волошин і розвиток педагогічної 
думки на Закарпатті в першій 
половині ХХ ст.»

Обласна науково-практична 
конференція до 100-річчя від дня 
народження письменника 
М.І.Томчанія

Науково-методична діяльність 



XІ Всеукраїнська науково-методична конференція «Проблеми 
післядипломної педагогічної освіти: реалізація компетентнісної парадигми 

в освіті як основа суспільного розвитку»



Підготовка до нового навчального року вчителів 



Робота з керівними кадрами
 наукові-практичні конференції з обміну досвідом

управління системою підвищення якості роботи педагогічних
кадрів;

 навчання резерву керівних освітніх кадрів;

 охорона праці та безпека життєдіяльності в освітніх закладах
області



Іноземні філологи практикуються…
 семінар-тренінг «Шляхи підвищення мотивації в учнів середньої та

старшої школи із застосуванням автентичного ресурсу» для вчителів
англійської мови області за участі методиста видавництва «Pearson»,
екзаменатора Person Tests of English, викладача англійської мови Роберта
Хартігана (м.Лимерік, Ірландія).

 на курсах підвищення кваліфікації вчителів англійської мови працювала
Ів Сміт – викладач-методист, стипендіат за програмою Держдепартаменту
США, фахівець із питань методики викладання англійської, як іноземної
мови

 захист випускних робіт учителів англійської мови – слухачів курсів



 Всеукраїнський навчально-методичний семінар методистів
іноземних мов обласних (міських) інститутів післядипломної
педагогічної освіти "Навчання другої іноземної мови: методологія,
проблеми, перспективи»

 семінар-тренінг «Методика роботи з аудіо та відеоматеріалами на
уроках німецької мови»

 семінар для вчителів німецької мови за участю лектора Гете-
інституту Синьо Вікторії



Навчально-методичні семінари 





Майстер-класи «Створення мультимедійних презентацій для вчителів географії та
економіки», Створення мультимедійних презентацій для вчителів фізики та астрономії”
; обласні науково-методичні семінари «Мультимедійні засоби навчання – важливий
компонент сучасного уроку географії», «Сучасне комп’ютерне забезпечення у
бібліотечній справі»; «Інформаційні технології та фізичний експеримент як засіб
креативного навчання в загальноосвітніх навчальних закладах»



Викладання фізичної культури, предмета «Захист 
вітчизни», курсу «Дорослішай на здоров’я»

 Всеукраїнська нарада-семінар «Використання інваріантної та варіативної
складової базового компонента та реалізація їх за чинними навчальними
програмами з урахуваннями навчального закладу, індивідуальних
можливостей, потреб розвитку дітей та побажань батьків»

 обласний семінар «Викладання фізичної культури та предмета «Захист
вітчизни»

 Навчання за програмою “ Дорослішай на здоров'я ”



Дошкілля у центрі уваги 
 Фестиваль «Театралізована діяльність у

дошкільному віці».

 Обласний науково-теоретичний
семінар з метою підвищення фахової
майстерності педагогічних працівників
дошкільних навчальних закладів.

 Навчання керівників дошкільних
навчальних закладів та навчально-
виховних комплексів

 Створено картотеку досвіду роботи
дошкільних навчальних закладів
області



Особливості організації навчання і виховання дітей із 
особливими потребами

 Засідання асистентів вчителів області «Роль асистента вчителя в
інклюзивному навчанні»

 методичний семінар для методистів методкабінетів
районних/міських відділів/управлінь освіти, що відповідають за
інклюзивну освіту, та завідувачів районних (міських) ПМПК
«Особливості організації навчання і виховання дітей із
особливими потребами в умовах ДНЗ»

 семінар-практикум учителів-логопедів „Організація логопедичної
роботи з дітьми з особливими освітніми потребами в умовах
дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів“



Виховна робота

 інструктивно-методичний семінар методистів районних (міських)
відділів (управлінь) освіти, які відповідають за виховну
роботу, керівників методичних об’єднань, заступників директорів шкіл з
виховної роботи «Взаємодія школи, сім’ї, громадськості у формуванні
особистості сучасного школяра»;

 «Психологічний супровід виховного процесу»;

 навчання керівників методичних об’єднань класних керівників.



Позашкільна робота

 науково-практична конференція керівників гуртків позашкільних
навчальних закладів та педагогів-організаторів загальноосвітніх
навчальних закладів області «Українське національне виховання: реалії,
тенденції та перспективи»

 обласний семінар методистів позашкільних навчальних закладів
«Методична робота як засіб педагогічної підтримки та впровадження
інноваційних технологій у навчально-виховний процес позашкільної
освіти»

 семінар директорів позашкільних навчальних закладів області
«Ефективне управління розвитком позашкільних навчальних закладів як
шлях підвищення якості позашкільної освіти»



Творча зустріч відомого педагога - новатора Кушніра 
Ісака Аркадійовича зі слухачами курсів підвищення 

кваліфікацій вчителів математики



Гран-Прі «Лідер післядипломної освіти України»,

департамент освіти і науки, молоді та спорту
Закарпатської ОДА, НДЛ здоров’язбережувальних
технологій Закарпатського ІППО, районний методичний
кабінет відділу освіти Мукачівської РДА, районний
методичний кабінет управління освіти, молоді та спорту
Хустської районної державної адміністрації, СНВК з
поглибленим вивченням англійської мови «Пролісок»
м. Ужгорода, Кольчинська ЗОШ 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 ЗОШ І-ІІІ ступенів Мукачівської районної
ради Закарпатської області – Срібні медалі,

Бронзовою медаллю – НВК «Гармонія» м. Ужгорода.

"Сучасні 
заклади 
освіти -
2014"



Експертно-аналітична діяльність:
апробація підручників в Закарпатській області

за період 2010-2014 роки



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

навчальних предметів з 2001 по 2014 навчальні роки: 

Загальна кількість учасників ІІІ етапу предметних олімпіад і

ІІ етапу конкурсу з образотворчого мистецтва 2014 р. склала

1897 учнів.



Робота з обдарованою молоддю
 Мовно-літературний конкурс 

імені Т.Шевченка

 ХІV Міжнародний конкурс із 
української мови імені 

Петра Яцика

 XІІІ Всеукраїнський турнір юних 
інформатиків

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

5 42 164

3 196

4 915 5 238 5 258

6 587

8 535

13 325

17 446

19 482

23 178

1999р 2000р 2001р 2005р 2006р 2007р 2008р 2009р 2010р 2011р 2012р 2013р 2014р

 



Вивчення, узагальнення та поширення перспективного 
педагогічного досвіду

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

495 Карток ППД, з них 54 Картки – за 2014 рік

 Кількість педагогічних працівників Закарпатської області, які
мають педагогічні звання - 1233



Науково-дослідна 
та науково-

експериментальна 
робота 

Керівництво та координація 
дослідно-експериментальної 

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

Науково-методичний 
супровід 

всеукраїнського 
педагогічного проекту 

«Інтелект України»

Науково-методичний 
супровід  15 авторських 

творчих майстерень 
учителів

Науково-методичний 
супровід роботи 
експериментів 

Всеукраїнського (4) та 
регіонального рівнів (5)



Науково-методичний супровід 
проведення конкурсів фахової 
майстерності педагогічних 

працівників тощо

«Школа педагогічної
майстерності»

Всеукраїнський конкурс
«Учитель року»



Регіональна представленість переможців ІІ 
туру конкурсу «Учитель року» з 2010 по 2014 

роки команд області:



Науково-методичний супровід проведення конкурсів 
фахової майстерності педагогічних працівників тощо

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

 Всеукраїнський огляд-конкурс на кращий стан фізичного
виховання в дошкільних навчальних закладах в номінації ,,Кращі
дошкільні навчальні заклади (сільські, міські, компенсуючого
типу)»

 Всеукраїнський фестиваль дитячого театрального мистецтва

 Всеукраїнський конкурс керівників гуртків позашкільних
навчальних закладів туристичного напряму „Джерело творчості”

 Всеукраїнський конкурс веб-сайтів позашкільних навчальних
закладів



Обласні інструктивно-
методичні семінари

Координація 
діяльності районних 

(міських)
методичних 

кабінетів (центрів)

Організація інноваційної та методичної роботи в

області

ЗІППО

Рай(міськ) методичні

кабінети

Методичні об'єднання

Педагог

Портфоліо

Запити

Теоретичні засади

Методичний супровід

Напрями діяльності

Моніторинг

Інформація

Пропозиції

Спрямування

Консультування

Навчання

Замовлення

Практичний досвід

Обмін досвідом

Організація роботи

Власний досвід

Оцінка ідей

Спрямування

Оцінка роботи

Обласна Школа молодого методиста



Новітні цифрові ресурси

 робота з репозитарієм цифрового 
навчального контенту

семінар-навчання з представниками 
видавництва «Розумники»

- Спільно з компанією
«Panasonic» семінар-навчання
«Ефективне використання
Інтерактивних дошок
PANASONIC у навчальному
процесі».

- Навчання науково-педагогічних 

працівників ЗІППО ІКТ



Виконання плану підвищення кваліфікації 
педагогічних працівників

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

 На виїзних курсах у 2013 році підвищили кваліфікацію
252 педагогічних працівників, що складає 6% від
загальної кількості.

 За очно-заочною формою навчання підвищили
кваліфікацію 383 педагогів, що становить 10% від
загальної кількості.

 За окремою ліцензією пройшли навчання з охорони
праці 786 педагогічних працівників та керівників
освітніх установ області, причому більше 85% з них
склали виїзні курси.





Підвищення кваліфікації педагогічних 
працівників у 2013 та 2014 роках
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Аналіз співвідношення педагогічних працівників області 
до кількості, що підвищили кваліфікацію у 2014 році

№

п/

п

Категорія слухачів Загальна 

кількість 

працівників

Кількість 

працівників, 

що підвищили 

кваліфікацію

1 Вчителі української

мови і літератури

1761 293

2 Вчителі світової

літератури, російської

мови

777 132

3 Вчителі історії,

правознавства

1081 127

№

п/

п

Категорія слухачів Загальна 

кількість 

працівників

Кількість 

працівників, 

що 

підвищили 

кваліфікацію

1 Вчителі математики 1327 207

2 Вчителі фізики та астрономії 506 92

3 Вчителі інформатики 347 40

4 Вчителі географії та основ

економіки

477 87

5 Вчителі біології та екології 714 111

6 Вчителі хімії 490 83



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

Нові підходи до курсової підготовки 
педагогічних працівників



Навчально-методичне забезпечення діяльності 
ЗНЗ з мовами навчання національних спільнот

 консультації з представниками педагогічної громадськості,
громадських організацій угорської спільноти

 проведення семінару-наради з педагогічними працівниками
навчальних закладів області, де ведеться вивчення словацької мови

 обласний інструктивно-методичний семінар «Особливості
проведення ДПА у 9 та 11 класах з угорської мови та літератури для
шкіл з угорською мовою навчання»; круглий стіл «Освіта ромів»



Навантаження кафедр Кількість годин % від загальної кількості навчального 

навантаження /

вересень-грудень 2013 року

Кафедра менеджменту та 

інноваційного розвитку освіти
3904,35 16,68%/14,8%

Кафедра природничо-математичної

освіти та інформаційних технологій
3689,2 15,76%/11,3%

Кафедра педагогіки та психології 3529 15,07%/12,1%

Кафедра суспільно-гуманітарної та 

етико-естетичної освіти
2745,3 11,73%/11,8%

Разом: 20 чол. 13867,85 59,24%/50,0%

З погодинною  оплатою праці 

5277
40,76%/42,6%

Загальна кількість годин на курсах 

підвищення кваліфікації
23409,85 100,00%

Виконання педагогічного навантаження на 
курсах підвищення кваліфікації 



Міжнародна діяльність
Міжнародна конференція

«Особистісно-орієнтований підхід до 
навчання в школі. Теоретичні основи та 

практичне використання проектної
педагогіки»

«Єдиний світ – допомога
Верхньоавстрійським німцям» з

міста Лінц,  щорічні цільові курси
«Лінгвістична школа» для вчителів

німецької мови

Заходи у рамках польсько-
українського проекту 

«Транскордонний
методичний центр»



- спільна діяльність між 
Представництвом “Oxford University 
рress”

- проекти Гете-Інституту

Розробка та реалізація 
міжнародних 

програм і проектів

- Проект Організації з безпеки та 
співробітництва в Європі (ОБСЄ) 
«Зелений пакет»
- Спільний пілотний проект МОН, 
Національного банку України та 
Агентства США з міжнародного 
розвитку (USAID) курсу за вибором 
«Фінансова грамотність»
-Українсько-польський проект 
«Шкільна академія підприємництва»
-Співпраця з видавництвом
Кембриджського університету
(Сambridge University Press) та 
офіційним дистриб’ютором
видавництва компанією «Лінгвіст»



Розробка електронного освітнього 

контенту zakinppo.org.ua
Середня відвідуваність сайту – 900-1000 людей 
щодня (у 2013 році – 12 тис. щомісячно) 
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Модель он-лайн довідника класного керівника



Віртуальний дитячий заклад "Дивокрай“
dyvokray.org.ua



Видавнича діяльність
2014 року центром інформаційно-видавничої діяльності було випущено та
підготовлено до друку 3 (2) підручники:

 1.Українська мова: Експериментальний підруч. для 5 кл. загальноосвіт. навч. закл. 
(класів) з навчанням угорською мовою / І.П. Ющук, Т.Д. Гнаткович, А.Ю. Лукач, 
Є.Е. Борисова, К.М. Лавер. – Ужгород: ,,Карпати”, 2014 – 288 с., іл. (Гриф МОН).

 2.Українська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням 
угорською мовою: підруч. для 6 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Н. Бабич, Т. 
Гнаткович, 
Є. Борисова, К. Лавер, О. Пензова, М. Скаб. – Львів: Світ, 2014. – 240 с. (Гриф 
МОН).

 3. Угорська мова: підручник для 6 кл. загальноосвіт. навч. закл. з навч. угорською 
мовою / Є.Браун, Х.Зикань, Є.Ковач – Буркуш. – Львів: Світ, 2014. – 200 с.: іл.

 12(6) навчальних програм, 49 (37) науково-методичних посібників  та багато 
іншої друкованої продукції (тести, олімпіадні завдання, анкети тощо)

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

 Журнал «Освіта Закарпаття» №19, 20. Формат А-4



Центр практичної психології, 
соціальної роботи та корекційної

освіти

Психологічна служба
Закарпатської області
налічує 793 фахівці:

595 практичних
психологів,

173 соціальних педагогів
та 25 методистів, які
відповідають за
діяльність психологічної
служби системи освіти
районів (міст)
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Організаційно-
методичний супровід 

зовнішнього 
незалежного оцінювання

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

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

 у режимі он-лайн проведено апробацію тестових завдань з математики (300),
французької мови (40), фізики (50), на базі ЗНЗ міст Ужгород та Мукачево,
Виноградівського, Воловецького, Міжгірського, Хустського районів (13-16 жовтня
2014 року). До апробації кожної з добірок тестових завдань було залучено 70% –
учнів міських загальноосвітніх навчальних закладів, 30% – учнів із сільської
місцевості;

 всього на пробне тестування зареєструвалося 2656 осіб (усього тестувань
3994),понад 950 осіб персоналу забезпечували проведення пробного тестування;

 на пунктах тестування були задіяні понад 1300 осіб

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



Робота ЗІППО, спрямована на підвищення 
громадянської позиції працівників  та слухачів

 освітяни Закарпатського
інституту післядипломної
педагогічної освіти
приєдналися до
Всеукраїнської акції
«Зробимо Україну чистою»;

 культурно-мистецька акція
«Україна – разом»;

 Flash mob акція «Молитва за
Україну»;

 благодійний концерт «З нами
Час, з нами честь, з нами
Бог…» на підтримку армії, що
веде бойові дії у зоні АТО;

 збір коштів на підтримку
армії України.



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

загального фонду 9856572,99 грн. На проведення олімпіад з базових дисциплін
профінансовано 207048,64 грн. Кошти, отримані як плата за послуги бюджетних
установ, склали 866091,93 грн., з них використано на утримання гуртожитку -
804923,65 грн., друк газети ”Слово вчителя” - 6948,00 грн., на оплату відрядних
за виїзні курси 15635,07 грн. Кошти, отримані з інших джерел власних
надходжень, склали 6634,00 грн., а саме: безоплатно отримано літератури на
суму 6634,00 грн. За звітній період отримано інших коштів спеціального фонду
(капітальні видатки) 59604,00 грн., з яких використано на погашення
кредиторської заборгованості за минулий рік за проведення капітального
ремонту корпусу № 3 у сумі 39967,00 грн., оплачено за капітальний ремонт
приміщень корпусу № 2 19637,00 грн.

 На проведення поточного ремонту гардеробу та коридорів корпусу № 1
використано 99908,56 грн., поточного ремонту навчальних приміщень корпусу
№ 2 використано 99592,94 грн.



Фінансово-господарська діяльність, 
зміцнення матеріально-технічної бази
 у 2014 році створено гардероб інституту у корпусі №1;

 обладнано конференц-зал (аудиторія №3), ресурсний центр (аудиторія
№2);

 відремонтовано три навчальні приміщення та коридор першого поверху
корпусу № 1, розпочато ремонт корпусу № 2;

 відремонтовані два котли у котельні, які не працювали,а також пожежна
сигналізація гуртожитку;

 придбано для навчальних цілей 10 комп'ютерів (із заборгованості за 2013
рік), 8 принтерів, на всі аудиторії і кабінети виготовлені інформаційні
таблички, на кафедри і кабінети інформаційні стенди, скатерті для
олімпіад, конкурсу “ Учитель року ”;

 розпочала роботу їдальня, перенесено відділ забезпечення підручниками
у гуртожиток і відповідно обладнано складські приміщення та під'їзд для
розвантаження;

 в аудиторіях і кабінетах замінено штори на стрічкові офісні;

 у гуртожитку створено додаткову кімнату для гостей, обладнано душові
кабіни, придбано меблі у блоки і коврики біля кожного ліжка для слухача;

 гуртожиток повністю переведений на самоокупність.













Перспективні напрямки розвитку та 
завдання на 2015 рік:

 удосконалення системи очно-дистанційного навчання на курсах підвищення кваліфікації;

 активне упровадження кредитно-накопичувальної системи підготовки вчителів;

 участь в освітніх проектах, спрямованих на формування громадянського суспільства в Україні
та інтеграцію в європейський освітній простір;

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

 науково-методичний супровід експериментів регіонального рівня;

 реалізація регіональної програми з обдарованою молоддю;

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

 покращення матеріально-технічної бази:

- створення нових навчальних аудиторій (створення аудиторії для проведення веб-
конференцій, тренінгової аудиторії), обладнання їх сучасною технікою;

- поточні ремонти коридорів корпусів 1,2,3;

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

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

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


