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Досвід європейських країн щодо організації 
та вдосконалення діяльності закладів 

післядипломної освіти:

 зміна типу управління післядипломною освітою в
напрямі децентралізації;

 реформування організаційних, правових, економічних,
фінансових механізмів управління післядипломною
освітою з метою удосконалення їх змісту, структури і
технологічного дидактико-методичного ресурсу;

 врахування специфіки психолого-педагогічного
супроводу організації підвищення кваліфікації
вчителів у різних освітніх системах;

 навчання упродовж життя.
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Впровадження сертифікації містить такі 
головні чинники реформування:

заробітна плата вчителя залежатиме від рівня 
його кваліфікації; 

вчителю буде надано право самостійно 
обирати місце та спосіб підвищення 

кваліфікації; 

добровільна сертифікація вчителів 
відбуватиметься у незалежних установах 

сертифікації кожних 5 років
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Об’єднання закладів післядипломної 
педагогічної освіти у Відкритий університет 
післядипломної педагогічної освіти у складі 

Консорціуму
 надання освітніх послуг слухачам відповідно до

міжнародної освітньої системи Double Degree
(подвійний диплом);

 члени Консорціуму матимуть змогу атестувати
своїх співробітників через Вчену раду
Університету та його інші структурні підрозділи;

 використовувати сучасні інформаційно-
комунікаційні технології;

 реалізовувати інші проекти з надання освітніх
послуг та проведення наукових досліджень.
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Реформаторські зміни в ЗІППО,
які  викликані вимогами часу

перехід на 
кредитно-
модульну 
систему 

підвищення 
кваліфікації 

педагогічних 
працівників 

області;  

орієнтування 
на проблемно-

пошукову  
направленість 

учасників 
навчально-
виховного
процесу; 

урахування 
варіативності 
змісту та форм 

курсової 
підготовки;

реалізація 
принципу 
свободи і 

демократії  
вибору; 

моніторинг 
результатив-

ності
курсової 

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

Нові підходи до курсової підготовки 
педагогічних працівників
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Міжнародний досвід ППО
 поєднання післядипломної педагогічної освіти з

додипломною;

 локалізація змісту;

 післядипломна педагогічна освіта за
централізованим чи регіональним замовленням;

 підвищення кваліфікації у зв’язку з проведенням
освітніх реформ та оновленням навчальних
програм;

 організація навчання за індивідуальними
потребами та замовленням учителів.
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Спільні  тенденції підвищення кваліфікації 
педагогічних кадрів в Україні та

у країнах Заходу: 

напівочна освіта

інформальна освіта 
освіта упродовж 

життя або 
неперервна освіта 

курси з різною 
тривалістю 
навчання
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Упровадження інтегрованого курсу 

«Культура добросусідства»
Курс спрямований на відвернення

міжнаціональних конфліктів,

протидію розвиткові негативних

етнічних стереотипів і зниження

агресивності в суспільстві.
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Міжнародна співпраця

з Пряшівським університетом

•

Реалізовуючи міжнародні освітні

проекти, ЗІППО здійснює

підготовку навчальних програм для

загальноосвітніх навчальних

закладів із мовами національних

меншин, у т. ч. словацької мови,

здійснюючи таким чином належне

забезпечення педагогічними

посібниками
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У рамках проекту «Європа в школі» (2010

– 2012 рр.) та «Європа в школі – 2» (2013-

2015 рр.) ЗІППО співпрацює з Центром

європейської політики (СЕР) міста

Братислава Словацької Республіки у

напрямі поширення знань про ЄС у

загальноосвітніх навчальних закладах.

Словацько-український проект

«Європа в школі – 2»
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Проект «Інноваційні методи в освіті для 

підтримки партнерства – InovEduc»

Закарпатським ІППО підписано Угоду про

партнерство з Пан-європейським

університетом (Paneurópska vysoká škola,

Братислава, Словацька Республіка) з метою

спільної реалізації проекту «Інноваційні

методи в освіті для підтримки партнерства –

InovEduc» протягом 2015 – 2017 років.

Мета – відобразити пам'ятки культури, історії,

природи Східної Словаччини та Закарпаття із

застосуванням новітніх інформаційно-

комунікаційних технологій (використанням

3D-моделей). Також передбачено навчання 20

учителів-мультиплікаторів (10 – зі Східної

Словаччини, 10 – із Закарпаття), які зможуть

використовувати у навчальному процесі

методи віртуальної і доповненої реальності та

створювати віртуальні середовища,

використовуючи підготовлені 3D-моделі

пам'яток історії, культури, природи. 13



Співпраця з волонтерами

Корпусу Миру (США) в Україні

Закарпаття завдячує Корпусу

Миру США започаткуванням

літніх мовних шкіл для

вчителів англійської мови

області та проведенням

таборів, тренінгів та

практикумів для вчителів та

учнів.
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Літні мовні табори

Полікультурність та багатомовність регіону відіграли

важливу роль в організації та функціонуванні літніх

мовних таборів, більшість з котрих стали

мультилінгвальними. У регіонах компактного проживання

національних спільнот на базі одного навчального закладу

успішно працювали табори з використанням 4 мов:

української, англійської, німецької та угорської.
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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
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Розробка електронного освітнього 

контенту zakinppo.org.ua

Середня відвідуваність сайту – 900-1000 людей 
щодня (у 2013 році – 12 тис. щомісячно)  
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Розробка електронного освітнього 

контенту zakinppo.org.ua
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Віртуальний дитячий заклад 

"Дивокрай“ dyvokray.org.ua 
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На Сьомому міжнародному форумі

«Інноватика в сучасній освіті - 2015»

ЗІППО та Берегівська філія ЗІППО

нагороджені Золотими медалями у

номінаціях «Інновації у підвищенні

професійної компетентності педагога»

та «Інновації у розвитку науково-

дослідної співпраці з міжнародними

науковими спільнотами, установами та

закордонними закладами освіти».

На V Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти – 2014» 

ЗІППО отримав Гран-Прі «Лідер післядипломної освіти 

України», департамент освіти і науки, молоді та спорту 

Закарпатської ОДА, НДЛ здоров’язбережувальних технологій 

Закарпатського ІППО удостоєні Золотих медалей виставки.

Інноватика
в сучасній 

освіті
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