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Робота ЗІППО у 2015 році була 
направлена на: 

 упровадження 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, Програми розвитку дошкільної освіти у Закарпатській 
області на період до 2017 року, державних цільових та регіональних 
освітніх програм; 

 

 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.  
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Різноманітні 
напрями 

діяльності 
ЗІППО 

Підготовка та 
участь у наукових 

конференціях, 
 круглих столах,  

семінарах, форумах 
регіонального 

рівня 

Рецензування програм 
освітньої діяльності курсів 

підвищення кваліфікації, 
збірників, 

 відгуки на автореферати 
тощо  

Розвиток 
дистанційної, 

кредитно-
модульної, 

інших форм 
навчання в 

системі 
підвищення 
кваліфікації 

Розробка програм,  
посібників,              

рекомендацій,      
 інструктивно-

методичних 
листів, концепцій, 

положень тощо 
Науково-методичний 

супровід роботи з 
керівними кадрами 
освітніх закладів, 

проведення конкурсів 
фахової майстерності 

педагогічних 
працівників, роботи з 
обдарованими дітьми 

Інтеграція 
післядипломної 

педагогічної 
освіти в 

міжнародний 
освітній 
простір 
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Упродовж 2015 року проведено 6 засідань 
вченої ради: 

 журнал „Освіта Закарпаття” у розвитку освітньо-культурного 
середовища краю;  

 освітні можливості Інтернету у підвищенні кваліфікації 
педагогічних працівників і навчанні учнів; 

 інноваційна діяльність кафедри суспільно-гуманітарної та етико-
естетичної освіти у сфері художньо-естетичних дисциплін; 

 зміст та форми діяльності керівників у процесі управління 
загальноосвітніми навчальними закладами в сучасних умовах; 

 формування громадянських компетентностей в загальноосвітніх 
навчальних закладах; 

 про хід виконання рішень колегій департаменту освіти і науки. 
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Виконання рішень колегії департаменту освіти і науки 
Закарпатської ОДА: 

від 21 серпня 2014 року “Про підсумки 
розвитку освіти, фізичної культури і 

спорту у 2013/2014 навчальному році та 
завдання на 2014/2015 навчальний рік” 

від 21 серпня 2015 року “Про підсумки 
розвитку освітньої галузі у 2014/2015 

навчальному році та завдання на 
2015/2016 навчальний рік ” 

Особлива увага зверталася на пункти:  
- п. 2.2 та п. 2.1 щодо забезпечення організованого проведення серпневих конференцій, 
засідань методичних об’єднань педагогічних працівників та педагогічних рад; 
-  п. 2.15 щодо забезпечення рівного доступу до якісної освіти осіб із особливими освітніми 
потребами та п. 4.4 щодо доступу до якісної освіти дітей з обмеженими можливостями; 
- п. 2.17 та п. 2.17 щодо запобігання проявам корупції, хабарництва в навчальних закладах; 
- п. 4.2 рішення щодо формування здорового способу життя та впровадження в навчальний 
процес здоров’язбережувальних технологій; 
- п. 2.11 акцентувати увагу на заходи патріотичного, громадянського виховання як 
стрижневі, основоположні, що відповідають як нагальним вимогам і викликам сучасності, 
так і закладають підвалини для формування свідомості нинішніх і прийдешніх поколінь; 
- п. 2.9 та п. 2.10 щодо посилення національно-патріотичного виховання та забезпечення 
реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді Закарпатським 
ІППО; 
- п. 2.10 умови для надання соціально-психологічного захисту і психологічної допомоги та  
п. 3.25 організація роботи психологічної служби у навчальних закладах. 
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За 2015 рік було проведено 7 засідань науково-методичної ради, 
на яких розглянуто ряд питань, зокрема: 

 про завершення І (підготовчого) етапу регіональних 
експериментів; 

 про стан забезпечення соціальної адаптації дітей з особливими 
освітніми потребами у дошкільних навчальних закладах 
комбінованого типу м. Ужгорода до адаптації у школі; 

 науково-методичний супровід програми ,,Культура  
добросусідства” (для ДНЗ та початкової школи); 

 реалізація міжнародних програм сприяння фаховому 
удосконаленню вчителів іноземної мови на теренах Закарпатської 
області; 

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

  У 2015 році науково-методичною радою ЗІППО розглянуто 
126 навчально-методичних матеріалів педагогічних працівників 
області. 
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Розгляд  навчально-методичних  матеріалів 
науково-методичною  радою  

(1081  методична  розробка  за  2007-2015  рр.) 

2007 рік; 101

2008 
рік; 131

2009 рік; 124

2010 рік; 133
2011 

рік; 135

2012 рік; 133

2013 рік; 98

2014 
рік; 140

2015 рік; 126
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Упродовж 2015 року проведено три засідання експертної комісії, 
на яких розглядалися наступні питання: 

Проведення дослідно-експериментальної роботи 
регіонального рівня 

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

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

Про завершення І (підготовчого) етапу регіональних 
експериментів 
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У 2015 році укладено: 

 Меморандум з “Майкрософт Україна” щодо організації дистанційного 
навчання та надання доступу до центру сертифікацій ІТ Academy; 

 Договір про наукове співробітництво з ДВНЗ “Університет менеджменту 
освіти”; 

 Угоду про наукове співробітництво з Інститутом педагогіки НАПН 
України; 

 Договір про співпрацю з Луганським обласним інститутом 
післядипломної педагогічної освіти; 

 Договір про співпрацю з Міжнародним економіко-гуманітарним 
університетом імені акад. Степана Дем'янчука;  

 Договір про співпрацю з Навчально-методичним центром професійно-
технічної освіти; 

 Угоду про партнерство з Пан-європейським університетом (Paneurópska 
vysoká škola, Братислава, Словацька Республіка); 

 Договір про співробітництво та проведення спільного навчання з 
Закарпатським Угорським Інститутом ім. Ф. Ракоці ІІ; 

 Угоду про творчу співпрацю з Національним університетом „Львівська 
політехніка”(кафедра інформаційних систем та мереж). 
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У Закарпатському інституті післядипломної 
педагогічної освіти пройшли стажування 16 науковців 
вищих навчальних закладів області. Із них: 

 кандидати наук – 4, викладачі – 12, які представляли 
наступні навчальні заклади: 

 ДВНЗ „Ужгородський національний університет” – 12; 

 Мукачівський державний університет – 2; 

 Закарпатський лісотехнічний коледж – 1; 

 Берегівський медичний коледж – 1. 

       У 2015 році 2 науково-педагогічні працівники ЗІППО 
отримали звання доцента, 1 – ступінь кандидата 
психологічних наук. 

       Науковці ЗІППО виступають експертами та опонентами  
кандидатських дисертацій. За 2015 рік підготовлено 
понад 14 відгуків на автореферати дисертацій. 
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Із 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”  
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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 – ,,Шляхи активізації навчання 
вчителів у процесі підвищення кваліфікації” за двома підтемами: 
,,Активізація навчання вчителів у системі підвищення кваліфікації 
педагогічних кадрів”, ,,Технологічні основи впровадження новітніх 
наукових знань у багатонаціональних школах 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”. 
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Наукова робота 
            Науково-практичні конференції:  
 Міжнародна конференція ,,Шкільний курс історії 

та методика його викладання. Методологія 
викладання історії в Центральній Європі”; 

 IV Міжнародна науково-практична конференція 
„Актуальні проблеми наукового й освітнього 
простору в умовах поглиблення  
євроінтеграційних  процесів”; 

 Науково-практична конференція, присвячена            
110-й річниці від дня народження Юлія Боршоша-
Кум’ятського, „Гір зелених я дитина” та інші. 
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Обласний семінар-практикум  
,,Мова – це наша національна ознака,  
у мові – наша культура, сутність нашої 
свідомості” (до Міжнародного дня 
рідної мови) 

Науково-методична  діяльність  

Науково-практична конференція до 
Дня української писемності 
„Розвиток писемності в Україні: 
історія і сучасність” 

Обласна науково-практична 
конференція „Актуальні проблеми 
викладання природничо-математичних 
дисциплін в сучасній школі” 

Круглий стіл учителів іноземної мови 
„Діяльнісно-орієнтоване навчання 
іноземної мови на сучасному етапі 
розвитку дисципліни” 
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Міжнародна  науково-практична конференція 
„Реалії та  перспективи євроінтеграційного  розвитку 

післядипломної  педагогічної  освіти  України” 

До програми конференції включено 249 доповідей та виступів 
провідних науковців нашої та сусідніх країн, із яких: 34 – доктори 
наук, 21 – професор і 104 – кандидати педагогічних наук. На 
освітянський форум з’їхалися кращі науковці Угорщини, Чехії, 
Польщі, Словаччини, США та України.  
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Підготовка  до  нового  навчального  року 
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Іноземні  мови  у  центрі  уваги 

 
 На базі Закарпатського ІППО працюють волонтери Корпусу Миру США, які 

проводять тренінги з впровадження новітніх освітніх технологій для вчителів 
іноземних мов, обговорюють проблемні питання з методики вивчення/викладання 
іноземної мови у сучасній школі (ЗІППО – Пеггі Волтон; Мукачівська гімназія – 
Стефані Мунсон; Сасівська ЗОШ І-ІІІ ст. Виноградівського р-ну – Райян Найт; 
Горондівська ЗОШ І-ІІІ ст. Мукачівського р-ну – Френсіс Крізотті); 

 круглий стіл учителів іноземної мови ,,Діяльнісно-орієнтоване навчання іноземної 
мови на сучасному етапі розвитку дисципліни”. 
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 Закарпаття завдячує Корпусу Миру США започаткуванням літніх 
мовних шкіл для вчителів англійської мови області та проведенням таборів, 
тренінгів та практикумів для вчителів та учнів.  
 Полікультурність та багатомовність регіону відіграли важливу роль в 
організації та функціонуванні літніх мовних таборів, більшість з яких 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. 

18 



Креативні  методи  навчання  
на  уроках  іноземної  мови  
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Словацько-український  

проект  

„ЄВРОПА  В  ШКОЛІ  –  2” 

Інститут бере участь у різноманітних 

міжнародних проектах. 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.  
 

Проектна  діяльність 
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Результатом проекту є Робочий 

зошит з тем: „Цілі та принципи 

функціонування ЄС крізь призму 

системи цінностей”, „Політичні 

аспекти європейської інтеграції”, 

„Економічні аспекти європейської 

інтеграції”, „Громадянство”.  
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Реалізація міжнародних  
програм і проектів 

 
 - спільна діяльність з 
Представництвом „Oxford University  
рress”; 
-           співпраця з видавництвом 
Кембриджського університету 
(Сambridge University Press) та 
офіційним дистриб’ютором 
видавництва – компанією „Лінгвіст”; 
-      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”; 
-     проекти Гете-Інституту. 
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Міжнародна  співпраця 
Закарпатським ІППО підписано 
Угоду про партнерство з Пан-
європейським університетом 
(Paneurópska vysoká škola, 
м.Братислава, Словацька 
Республіка) з метою спільної 
реалізації проекту „Інноваційні 
методи в освіті для підтримки 
партнерства – InovEduc” 
протягом 2015 – 2017 рр.  

Мета – відобразити пам’ятки культури, історії, 
природи Східної Словаччини та Закарпаття із 
застосуванням новітніх інформаційно-
комунікаційних технологій (використання  
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. 23 



Міжнародна  співпраця  

з  Пряшівським  університетом  

та Державним університетом Матея Бела  
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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Навчально-методичне забезпечення діяльності 
ЗНЗ з мовами навчання національних спільнот 

 консультації з представниками педагогічної громадськості, громадських 
організацій угорської спільноти; 

 зустрічі з представниками з Угорщини; 

 міжнародний науково-практичний семінар «Діти ромського походження 
і/або учні з несприятливими умовами проживання. Проблеми організації 
навчання 10 – 14-річних дітей-ромів»; 

 міжнародна науково-практична конференція „Розвиток компетентності в 
дошкільному навчальному закладі”  (співпраця з Інститутом ім. Гал Ференца 
(м. Сарваш, Угорщина) 
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Навчально-методичні  семінари 

Понад  60  обласних семінарів 

26 



Майстер-класи „Створення мультимедійних презентацій для вчителів географії та 
економіки”, „Використання мережевих технологій при організації позакласної 
роботи”, навчально-методичні семінари та конференції: „Основи ефективного 
використання інтерактивних комплексів в освіті”, ,,Формування предметних 
компетенцій як реалізація освітніх цілей нового державного стандарту з 
інформатики”, ,,Особливості викладання математики з використанням 
інформаційно-комп’ютерних технологій” 

ВИКОРИСТАННЯ  ІКТ  У  СУЧАСНІЙ  ОСВІТІ 

27 



Молодь  обирає  здоровий  спосіб  життя 
  навчання з підготовки педагогів-
тренерів за програмою МОН 
України „Сприяння 
просвітницькій роботі „рівний – 
рівному” серед молоді України 
щодо здорового способу життя” 

 навчання з підготовки 
обласних педагогів-тренерів 
курсу „Я – МОЄ ЗДОРОВ’Я – 
МОЄ ЖИТТЯ” 

28 
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Науково-методичний супровід 
проведення конкурсів фахової 
майстерності педагогічних 

працівників тощо 

„Школа педагогічної 

 майстерності” 

Всеукраїнський 

конкурс 

„Учитель 

року” 

Всеукраїнський 

конкурс 

„Класний керівник 

року” 
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Всеукраїнський  конкурс 
 „Учитель  року  – 2015” 

За результатами виступу учасників 
Закарпаття в третьому (заключному) 
турі Всеукраїнського конкурсу „Учитель 
року – 2015” переможцем у номінації 
„Українська мова і література” стала 
Ківеждій Олеся, а Ганич Олена виборола 
лауреатство (2 місце) в номінації „Хімія” 
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Регіональна представленість переможців 
ІІ туру конкурсу „Учитель року” 

з 2010 по 2015 роки команд області: 

32 



Науково-методичний супровід проведення конкурсів фахової 
майстерності педагогічних працівників тощо 

 ІІ (обласний) етап Всеукраїнського конкурсу „Інноваційний урок з 
фізичної культури та урок фізичної культури з елементами 
футболу”; 

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

 Всеукраїнський конкурс рукописів навчальної літератури для 
позашкільних навчальних закладів системи освіти за військово-
патріотичним, туристсько-краєзнавчим та фізкультурно-
спортивним напрямами позашкільної освіти у категоріях 
навчальні програми та навчальна література; 

 Всеукраїнський конкурс веб-сайтів позашкільних навчальних 
закладів; 

 фестиваль-огляд „Україна – рідний край” 
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Показники виступу команд Закарпатської області  
на ІV етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад  

з навчальних предметів з 2000 по 2015 навчальні роки: 

Переможцями ІV етапу 
стали 34 (попри 20 у 
минулому н. р.) учні, із 
яких дипломами І ступеня 
нагороджено – 9, ІІ 
ступеня – 9 та 16 – ІІІ 
ступеня, що складає 
понад 37 (30 минулого  
н. р.) відсотків від 
загальної кількості членів 
команд. 
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Робота  з  обдарованою  молоддю 
 Мовно-літературний конкурс імені 

Т.Шевченка 

 ХVІ Міжнародний конкурс із 
української мови імені  

     Петра Яцика 

 XІІІ Всеукраїнський турнір юних 
інформатиків 

 IV етап Всеукраїнської учнівської 
олімпіади з іноземних мов 

 І Всеукраїнська учнівська  

     олімпіада з угорської мови і 
літератури 

 Інтелектуальні бої 

-Міжнародні конкурси «Кенгуру», 
„Бобер”,                           
-Всеукраїнський конкурс 
«Левеня»; 
-ІІІ етап обласного конкурсу 
літературних творів з теми 
„Захисники України: історія та 
сьогодення” 
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Інтелектуальні  бої – 2015 
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Виховна  та  позашкільна  робота 

  методична допомога у проведенні заходів „Концепції національно-
патріотичного виховання дітей та молоді” 

 обласний семінар „Національно-патріотичне виховання учнів” 

 методичний супровід „Основних орієнтирів виховання… ” 

 організаційно-методичний супровід діяльності класного керівника 

 науково-методичний супровід Всеукраїнського конкурсу „Класний керівник 
року” 

 методичний аукціон „Сучасні виховні технології в системі роботи 
організаторів виховного процесу в позашкільному навчальному закладі” 

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

 науково-практична конференція керівників гуртків позашкільних навчальних 
закладів „Креативна компетентність педагога – шлях до успіху” 
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Особливості  організації  навчання  і  виховання  дітей 
із  особливими  потребами 

 Школа педмайстерності з питання „Особливості планування та організації 
індивідуального навчання з дитиною з особливими освітніми потребами”; 

 проведено триденне навчання асистентів учителів інклюзивних класів та 
вивчено досвід роботи „Створення моделі інклюзивної освіти на базі ЗНЗ” БПЛ 
„Лідер” – ЗОШ № 20 м. Ужгорода”; 

 науково-практична онлайн-конференція „Реалізація інноваційних підходів у 
змісті Державного стандарту початкової загальної освіти для дітей з 
особливими потребами”; 

 обласна науково-практична конференція „Корекційно-реабілітаційна робота в 
закладах освіти з інтегрованою (інклюзивною) формою навчання”; 

 міжобласний науково-практичний семінар „Інноваційні технології підтримки 
інклюзивного навчання дітей з особливими потребами”. 
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Дошкілля  у  центрі  уваги  

 фестиваль-огляд „Україна – рідний край”; 

 науково-практична конференція „Формування основ 
інформаційної культури дітей дошкільного віку”; 

 науково-практична конференція „Сучасні підходи до 
організації навчально-виховного процесу в 
дошкільних навчальних закладах з угорською мовою 
навчання”; 

 науково-методичний семінар „Розвиток 
компетентності в дошкільному навчальному закладі”; 

 навчання музичних керівників ДНЗ області за 
семінарсько-тренінговою системою у рамках науково-
педагогічного проекту „Академія інноваційного 
розвитку освіти” 
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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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 Мета – створення і 

впровадження в навчально-

виховний процес інтегрованого 

курсу «Культура добросусідства»  

для етнічної просвіти дітей і 

дорослих, формування толерантних                       

взаємовідносин між представниками 

різних них і конфесійних груп.  

 
 

 

 

 

  

 

      

41 



Виконання  плану  підвищення  кваліфікації 
педагогічних  працівників 

 Різними формами підвищили свою 
кваліфікацію при інституті 4000 
педагогічних працівників освітніх 
установ області із 36 напрямів.  

 На виїзних курсах у 2015 році 
підвищили кваліфікацію 344(252) 
педагогічні працівники, що 
складає 9(6)% від загальної 
кількості.  

 За очно-заочною формою навчання 
підвищили кваліфікацію 785(383) 
педагогів, що становить 20(10)% 
від загальної кількості.  

 За окремою ліцензією пройшли 
навчання з охорони праці понад 
770 педагогічних працівників та 
керівників освітніх установ області. 
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Підвищення кваліфікації педагогічних 
працівників у 2014 та 2015 роках 
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Виконання плану підвищення кваліфікації керівних 
та педагогічних працівників відділами 

(управліннями) освіти за 2011 – 2015 рр.: 

 
Форма 

навчання 

2011 2012 2013 2014 

 

2015 

план факт % план факт % план факт % план факт % план факт % 

Денна 2359 2473 105 3094 3086 98 3980 3604 91 4000 3617 90 

 

4000 

 

3215 

 

80 

Очно-заочна, 

дистанційна 
- 2018 - - 916 - - 396 9 - 383 10 

 

 

- 

 

 

785 

 

 

20 

Всього 2359 4491 99,8 3094 4002 100, 1 3980 4000 101 4000 4000 100 

 

4000 

 

4000 

 

100 

Навчання ІКТ - - 780 547 

 

320 

Охорона праці 540 759 140 517 736 142 900 938 104 650 786 121 

 

575 

 

771 

 

134 
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Аналіз співвідношення педагогічних працівників області 
до кількості, що підвищили кваліфікацію у 2015 році 

Загальна кількість 
працівників 

Кількість 
працівників, що 
підвищили 
кваліфікацію 

№

 

з

/

п 

Категорія слухачів Загальна 

кількість 

працівників 

Кількість 

працівників, що 

підвищили 

кваліфікацію 

 

1 

Учителі української 

мови і літератури 

1761 318/ 18 % 

 

2 

Учителі  зарубіжної 

літератури, російської 

мови 

777 105/13 % 

 

3 

Учителі історії, 

правознавства 

 1081 162/15 % 

Загальна кількість 
працівників 

Кількість 
працівників, що 
підвищили 
кваліфікацію 

№

  

Категорія слухачів Загальна 

кількість 

працівників 

Кількість 

працівників, що 

підвищили 

кваліфікацію 

 1 Учителі математики 1327 226/17 % 

 2 Учителі фізики та 

астрономії 
506 68/13 % 

 3 Учителі інформатики 347 44/13 % 

 4 Учителі географії та основ 

економіки 
477 69/14 % 

 5 Учителі біології та екології 714 113/16 % 

6 Учителі хімії 490 69/14 % 45 



Навантаження  кафедр Кількість годин  % від загальної кількості навчального 

навантаження  2014 /% від загальної 

кількості навчального навантаження  

2015 
 

Кафедра менеджменту та 

інноваційного розвитку освіти  
4045,43 16,68%/ 

28% 

Кафедра природничо-математичної 

освіти та інформаційних технологій  
3685,51 15,76%/ 

25,8% 

 
Кафедра педагогіки та психології  3457,04 15,07%/ 

24% 

Кафедра суспільно-гуманітарної та 

етико-естетичної освіти  
3072,81 11,73%/ 

21,5% 

Разом: 20 чол. 14260,79 59,24%/ 

50,89% 

З погодинною оплатою праці (з 

оплатою)/запрошені лектори 
13759 (9115)/ 

2968 

40,76%/ 39, 1 / 

10,59% 
Загальна кількість годин на курсах 

підвищення кваліфікації 
28019,79 100,00% 

Виконання педагогічного навантаження 
на курсах підвищення кваліфікації 
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Експериментальні 
дослідження 

всеукраїнського рівня 
(за 2 темами) 

проводяться у 12 ЗНЗ та 
1 ДНЗ, а регіонального – 

(за 5 темами) 
проводяться у 39 ЗНЗ,  

8 ДНЗ та 3 НВК 

Дослідно-експериментальна 
робота на 2014 – 2018 рр. з теми 

”Поглиблене вивчення 
української мови в 5 – 9 класах у 

загальноосвітніх навчальних 
закладах (класах) з угорською 

мовою навчання” 

Науково-методичний 
супровід 

Всеукраїнського 
педагогічного 

проекту «Інтелект 
України» 

Науково-методичний 
супровід  15 авторських 

творчих майстерень учителів 

Керівництво та 
координація 

експериментально-
дослідної діяльності 
навчальних закладів 

області  
(Школа новаторства,  

Школи дружні до дитини) 
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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». 

Інноватика 
в сучасній 

освіті 

48 

Всеукраїнська виставка «Післядипломна  педагогічна 
освіта  в  контексті  сучасних  цивілізаційних  змін» 

VІІ Міжнародна науково-
практична конференція 
«Психолого-педагогічний 
супровід фахової підготовки 
та підвищення кваліфікації 
в умовах трансформації 
освіти» 



Вивчення,  узагальнення  та  поширення 
перспективного  педагогічного  досвіду 

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

              511 Карток ППД, з них 27 Картки – за 2015 рік 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Кількість педагогічних працівників Закарпатської області, які 
мають педагогічні звання – 1245 
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Видавнича  діяльність 
     У 2015 році підготовлено до друку 4 підручники: 

 1. Браун Є.Л., Зикань Х.І., Ковач-Буркуш Є.С. Угорська мова для загальноосвітніх 
навчальних закладів з навчанням угорською мовою: Підручник для 7 класу 
загальноосвітніх навчальних закладів. – Наказ МОН України від 20.07.2015 №777. 

 2. Гнаткович Т.Д., Лукач А.Ю. Українська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з 
навчанням угорською мовою: Підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів. 
Гриф МОН України. 

 3. Гнаткович Т.Д., Лукач А.Ю. Українська мова: Експериментальний підручник для 6 класу 
загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням угорською мовою. – Наказ МОН України 
від 20.07.2015 №777. 

 4. Сергійчук Ю.П. Українська мова. 4 клас для шкіл з угорською мовою навчання: 
Підручник. 

  12 навчальних програм, 76 науково-методичних посібників  та багато іншої друкованої 
продукції (тести, олімпіадні завдання, анкети тощо) 

 Газета «Слово вчителя» (електронний варіант) 

  Журнал «Освіта Закарпаття» №19, 20. Формат А-4. 
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Функціонування  електронного  освітнього 
контенту  zakinppo.org.ua 

Середня відвідуваність сайту – 1300 людей щодня 
(у порівнянні: минулого року – 1000 відвідувань) 
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Виховуємо  патріотів 
України 
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Обласна он-лайн – Школа педагогічної 
майстерності 
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Віртуальний дитячий заклад "Дивокрай“ 
dyvokray.org.ua 
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Кількість відвідувачів
(2015 н.р.)
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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 

55 



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 та семінари з 
відповідальними за ЗНО у районах (містах);  

 уперше проведено апробацію тестових завдань у режимі он-лайн з математики, 
фізики та французької мови на базі загальноосвітніх навчальних закладів міст 
Ужгород, Мукачево, Виноградівського, Воловецького, Міжгірського та Хустського 
районів. До апробації тестових завдань з математики залучено 300 учнів 11 класів, з 
них 70% – учні міських ЗНЗ, 30% – учні з сільської місцевості, з фізики – 50 та 
французької мови – 40 учнів;  

 всього на пробне тестування  
     зареєструвалося 3480 осіб  
    (усього тестувань 3994),понад  
    950 осіб персоналу забезпечували  
     проведення пробного тестування. 
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 Центр практичної психології, 
соціальної роботи та корекційної 

освіти 

              Центр практичної 
психології, соціальної 
роботи та корекційної 
освіти взяв участь у ІV 
Всеукраїнському 
методичному турнірі „Моє 
покликання – методист”. 
Методичний посібник  
В.В.Шевчук, В.І.Січки, 
Б.В.Бабинця „Психологічна 
допомога людям, які 
пережили втрату” 
нагороджено дипломом 
переможців за 2 місце у 
методичному турнірі. 
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Динаміка розвитку психологічної 
служби системи освіти Закарпатської 

області 
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педагоги 

Практичні 
психологи 
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-культурно-мистецька 
акція «Україна – 
разом»; 
- Flash mob акція 
«Молитва за Україну». 

Робота ЗІППО, спрямована на підвищення 
громадянської позиції працівників  та слухачів 

«Голуб миру» об’єднує громадуФото 3 з 4 
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Фінансово-господарська  діяльність 
       На утримання установи профінансовано із загального фонду 11142260,85 

грн., у тому числі на проведення олімпіад з базових дисциплін – 278607,20 грн. 
Кошти, отримані на спеціальний рахунок як плата за послуги бюджетних установ, 
склали 1096621,03 грн., з них використано на утримання гуртожитку – 1067282,00 
грн., друк журналу ,,Освіта Закарпаття” – 3460,00 грн., на оплату відрядних за 
виїзні курси 24049,03 грн.. Кошти, отримані з інших джерел власних надходжень, 
склали 197606,97  грн., а саме: на проведення Всеукраїнської олімпіади з іноземних 
мов надійшло 175339,97 грн., безоплатно отримано літератури на суму 22267,00 
грн. За звітний період отримано інших коштів спеціального фонду (капітальні 
видатки) 425990,19 грн., з яких використано на погашення кредиторської 
заборгованості за минулий рік за проведення капітального ремонту корпусу № 2 у 
сумі 276732,03 грн., оплачено за капітальний ремонт приміщень корпусу № 2 
149258,16 грн.  

            На проведення поточного ремонту корпусу № 2 використано 99954,00 грн., 
поточного ремонту актового залу використано 99573,00 грн., поточного ремонту 
архівних приміщень 46996,00 грн., поточного ремонту приміщень гуртожитку 
68294,00 грн. 

            Інститут здійснює централізоване постачання підручників для шкіл області, 
які  надходять за рознарядкою та оплатою Міністерства освіти. В 2015 р. отримано 
підручників на суму 4184944,00 грн.  

59 



Фінансово-господарська  діяльність,  
зміцнення  матеріально-технічної  бази 

 
 у 2015 році відремонтовано коридори 2-го  і 3-го поверхів корпусу №2; 

 відремонтовано чотири навчальні приміщення корпусу №2; 

 проведено поточний ремонт актового залу; 

 завершено ремонт системи опалення  частини корпусу №3; 

 у котельні відремонтовані два котли і проведена профілактика  чотирьох  
котлів; 

 у стадії завершення ремонт і утеплення складських  і архівних приміщень; 

 дообладнано видавничий центр, кафедру та кабінет природничо-
математичних дисциплін комп'ютерною технікою, укомплектовані 
навчальні приміщення №12, 13, 14, 15 аудиторним обладнанням; 

 проведено ремонт душових кабін, замінено матраци для ліжок І поверху 
гуртожитку; 

 упорядковано документальне та методичне забезпечення з охорони праці 
із висвітленням на сайті для навчальних закладів області; 

 розгорнуто хмарне середовище Google Apps for Education (включаючи 
дистанційне навчання), запущено файлообмінний сервер,  створено Wi-Fi 
покриття закладу. 
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Перспективні  напрямки  розвитку   
та  завдання  на  2016  рік: 

 покращення матеріально-технічної бази: 

     - створення тренінгової аудиторії; 

     - облаштування навчальної аудиторії для проведення вебінарів, веб-конференцій; 

     - оновлення комп’ютерного класу гуртожитку;  

     - виконання зобов'язань згідно з Меморандумом з  компанією Microsoft; 

 підготовка кадрів вищої кваліфікації (кандидатів наук) з числа працюючих в 
інституті науковців; 

 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 н/в процесу у навчальних закладах області; 

 активне упровадження кредитно-накопичувальної системи підготовки вчителів;  

 координація діяльності та надання науково-методичних консультацій районним 
(міським) методичним службам; 

 співпраця з методичними центрами Угорщини, Словаччини, Румунії з метою 
вироблення перспектив розвитку післядипломної освіти України. 

 


